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Ata nº 018/2020 da Sessão Ordinária da quarta Sessão Legislativa. Aos três
dias do mês de novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 19h (dezenove
horas), na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pinheiros-ES, situada na
Avenida Agenor Luiz Heringer, nº 297, Centro, Pinheiros-ES, reuniu-se a
Câmara Municipal de Pinheiros em Sessão Ordinária sob a presidência da
Vereadora Vice-Presidente Sra. Valdirene Alves Santana que, após declarar
aberta a Sessão convidou a Servidora Marlene Andrade de Oliveira Guzo para
fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Prosseguindo determinou o secretário que
efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores para verificação do Quorum legal,
constatando a ausência dos Vereadores: Cleomar Soares de Souza, Iverlan
Moreira Barbosa, Marcelo de Oliveira Almeida e Osmar Souza dos Santos.
Estiveram presentes na sessão os servidores: Marlene Andrade de Oliveira
Guzo – Diretora Geral, Gilson Teixeira – Procurador Jurídico Geral e Nacielma
Souza Paz – Auxiliar de Serviços Gerais. Ato Contínuo a Sra. Presidente
determinou a secretária da mesa que procedesse a leitura do EXPEDIENTE
constante de: INDICAÇÕES:
Nº188/2020 a 189/2020 de autoria dos
Vereadores desta Casa de leis. Não havendo matérias para a Ordem do Dia a
Presidente a concedeu a palavra aos oradores inscritos no livro. Usou da palavra
o
Vereador
ILDERICO
GONÇALVES
SILVA
após
os
cumprimentos............assim se pronunciou: Quero aqui desejar boa sorte para
todos os companheiros que estão concorrendo a vereança e também hoje a
nossa presidente Valdirene, boa sorte Valdirene na sua caminhada junto a
Prefeitura Municipal de Pinheiros, e essa eleição pela primeira vez tem cinco
candidatos e eu desejo boa sorte a todos, eu não voto em você Valdirene porque
eu tenho meu candidato que se chama Gildevan Fernandes, mais te desejo boa
sorte porque você é merecedora para chegar um cargo de prefeita ao nosso
município porque você tem competência, e a mulher hoje estar mostrando que
está ocupando vários lugares do homem, como Fernando fala que as mulheres
tem que ocupar aqui na Câmara a maioria e eu não concordo com ele não
porque se não estarei jogando minha vaga fora. Mais eu quero deixar bem claro
aqui, apesar dos embates com Edvan, Anderson, Marcelo, Fernando, Pezão, ou
seja, com todos e eu tenho certeza Pé que a gente não carrega magoa um do
outro e eu estou torcendo para que vocês possam chegar lá, porque todo mundo
aqui tem o coração bom, puro, então desejo boa sorte a todos que Deus ilumine
o vencedor e que seja o melhor para o nosso município. Chegou ainda em
tempo para eu parabenizar o nosso companheiro Pablo, Pablo boa sorte na sua
caminhada também meu irmão.Usou da palavra o Vereador ROBSON
FERNANDES E SILVA após os cumprimentos............assim se pronunciou:
Eu subo aqui nessa tribuna senhora presidente primeiro para parabenizar você
pela a sua coragem em se lançar candidata no processo político desse ano, eu
sempre falei aqui nessa tribuna que as mulheres deveriam estar mais presentes
nos embates políticos aqui de Pinheiros, e você é sempre uma mulher que eu
admiro e eu estou torcendo para você, eu sei que a caminhada não é fácil, e
pela primeira fez o município tem cinco nomes e quanto mais nomes tem mais
difícil ainda é, porque quando populariza dois nomes fica mais fácil um dos dois
nomes ganharem não é isso vereador Pezão? Mais mesmo que você não ganhe
você já será vitoriosa por ser a primeira mulher a ter coragem a colocar o nome
como candidata na história no município de Pinheiros, e no debate você foi muito
competente, você demonstrou muita firmeza e se vier outros debates que você
possa manter a sua postura, parabéns pela sua caminhada e o debate que você
fez. Meus colegas vereadores, nossa cidade está vivendo momentos de
insegurança desde o início dessa administração, eu acabo de chegar do interior
da casa de um amigo que se foi para a violência que se instalou no nosso

116

município, nós não podemos ficar aceitando de braços cruzados tiroteios durante
o dia e vidas sendo ceifadas vereador Ilderico, como se não se valesse de nada,
eu quando eu vejo uma mãe perder um filho eu fico no estado emocional, um
emocional Anderson como se eu estivesse no lugar do pai ou da mãe, porque o
natural é o filho enterrar o pai ou a mãe, mais quantos jovens estão indo embora
pela violência que se instalou nesse município, se falaram por ai que tem
câmera de vídeo monitoramento e não estar adiantando de nada, eu vi ontem
uma postagem de um promotor de justiça ele pedindo doutor Gilson, que se
coloque polícia mais ostensiva que faça um trabalho de segurança com
qualidade no nosso município, não adianta você ter CIA com qualidade e
delegacia com elevador, o delegado e o investigador se você não ter uma polícia
eficiente para enquadrar meia dúzia de meliante que estar aterrorizando o nosso
município, eu acho que o problema de Pinheiros é a insegurança que nós
vivemos não é culpa só de prefeito e vereador entenda muito bem isso é mais
um problema social, nossos jovens se viram para o lado do crime isso é público
e notório, quantos avós estão criando os netos e esses netos foram colocados
nos seus lares por filhos irresponsáveis que não tem como criar os filhos, e eu
falo você Ilderico e eu que nós sabemos criar muito bem nossos netos e nossos
filhos muito bem, agora tem muitos pais e muitas mães que pegam seus filhos e
entregam para seus pais os avós que recebem um salário mínimo por mês, e
esse jovem ou essa jovem crescem e quer um celular novo, quer um tênis novo,
um avô e uma avó que recebem um salário mínimo não tem condições de
ofertar, ai o crime toma conta Pablo é isso que está acontecendo um problema
mais social do que por falta de policiamento, mais aonde esta as autoridades
neste momento, onde estar se investindo nos nossos jovens, até a
administração passada vereador Pezão nós tínhamos cursos de capacitação no
município na comunidade do Brunelli, no Capitão, no santa Rita, na Vila
Fernandes, no Ranha e na lagoa seca, vários cursos que se aplicava através do
CRAS e essa administração entrou e parece que não deu prosseguimento a
isso, eu vejo hoje o ex-coordenador desses cursos disputando eleição lá no
município da Barra que é o nosso amigo André Claudino e que Deus ajude que
ele seja eleito e que coloque em pratica aquilo que ele aprendeu aqui em
Pinheiros. Então o que falta no nosso município é autoridade que saiba
administrar e olhando por essa deficiência de tantos jovens que estão ai a mercê
do crime e que não tem nenhuma oportunidade de nenhum curso para eles se
capacitarem, que já falamos várias vezes aqui nessa tribuna, o problema maior
da insegurança do nosso município estar na deficiência do poder público que
não sabe valorizar os nossos jovens, nós temos ai por exemplo algumas
empresas que ainda recebem os menores aprendiz como, Simonetti, os Bancos
da nossa cidade não é isso vereador Pablo você começou a sua história assim,
eu me lembro que a minha esposa tem você como referência que começou no
nossa Senhora de Lourdes e do nossa Senhora de Lourdes você foi estagiário
do BANESTES e de lá você prosseguiu e foi para o SICOOB e hoje estar
representando o povo aqui na câmara, então você foi um desses jovens que
teve oportunidade e foi criado sem pai, mais você teve uma mãe que soube de
dar educação é o contrário do que vem acontecendo com nossos jovens, como
que um jovem criado pelo avô e uma avó que ganha um salário mínimo que vai
ter que chegar no final do mês e vai ter que comprar medicação e alimentação e
vai ter que oportunizar seu neto com um celular novo, não terá condições para
isso, ai o crime oferta melhor e é esse que é o problema principal do nosso
município vereador Edvan, que você já colocou isso aqui em outras
oportunidades e tivemos esse embates e nós sabemos aonde estar o problema,
e as nossas autoridades também tem culpa, não adianta acontecer um tiroteio
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em Pinheiros hoje e vem a tropa de choque e a polícia extensiva e faz um
barulho desgraçado igual eu vi esses dias lá na delegacia da polícia civil
prenderam até inocentes, aquele aparato de viaturas e policiais com cães
farejadores e tudo, tirando foto para aparecer na empresa e veio até secretário
de segurança subindo o moro para mostrar serviço, e apareceram mais para
imprensa do que deram resultado, então eu acho que nós temos que ter política
de segurança com responsabilidade e não politicagem que me desculpe o nosso
governador, mais essa segurança que ele está mostrando ai na televisão é uma
segurança para chamar a atenção da mídia, secretário de segurança não é para
ficar subindo o moro e ficar rodando de helicóptero e fazendo gravata como veio
hoje o secretário de segurança coronel Ramalho que estar ai no nosso estado
vereador Edvan, secretário de segurança ele tem que usar a inteligência dele e
cobrar dos comandados dele que façam trabalho e que der resultado, mais
infelizmente até nessa hora a politicagem toma conta da segurança do nosso
município, e não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, mais muita
gravata a gente ver acontecendo nesse nosso estado até mesmo nesse nosso
país, e os nossos jovens estão ai sendo ceifados, quantas mães estão ai
derramando lagrimas porque perde um filho e perde um neto para o crime, então
tem que se pensar muita coisa para melhorar a questão da segurança do nosso
município e do estado e do nosso país. Eu vejo presidente gravateiro também
querendo jogar para a mídia, então tem que acabar com essa politicagem e tem
que fazer aquilo que realmente tem que ser feito com responsabilidade e sem
fazer politicagem e essa é a minha opinião, no mais eu quero aqui desejar a
todos que tenham sucesso nas urnas e que possam retornar para essa casa a
maioria de vereadores que trabalharam e que honraram seu nome aqui perante
o povo, peço desculpas a alguns que tenha ofendido mais eu não irei carregar
magoa de nenhum colega dessa casa e nem também da nossa querida
presidente colega vereadora, e trazendo a nossa experiência vereador Anderson
que em certos momentos provocava você para um debate, provocava o
vereador Edvan para um debate, mais eu sempre provoquei um debate aqui na
tribuna da câmara e na hora que eu saio daqui eu trato todos com respeito e
sempre joguei limpo, então é dessa forma que vou procurar ser na minha vida
particular como eu sou na vida pública, quero desejar á todos sucesso e que
sejam vitoriosos no dia 15 de novembro, meu muito obrigado e boa noite.Usou
da
palavra
o
Vereador
EDVAN
SILVA
ALVES
após
os
cumprimentos............assim se pronunciou: Mais uma vez boa noite a todos,
serventuários da Casa, nosso amigo Amarilson, Egnaldo, Naci e todos que estão
aqui. É estamos entrando na contagem regressiva, e se vocês não estão atentos
só faltam três sessões além dessa, então assim dar até aquele frio na barriga
porque você ver a trajetória onde você faz um trabalho e depois coloca na mão
do povo para decidir se você vai continuar ou não, mais assim bem sereno e
tranqüilo venho aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de ter sido
vereador no município de Pinheiros de estar concluindo o mandato, e pelo que
nós podemos dar de retorno para a comunidade. E foi falado aqui, eu endosso
as palavras do colega Fernando e do Derico, que os embates são necessários
para o crescimento, alguns mais calorosos mais sempre teve o respeito e
sempre existiu e continuará existindo da minha parte, gosto de política limpa não
gosto de política suja, fui assim no mandato e vou ser assim independente se
ganhar ou não, vou dar até um exemplo aqui Derico de uma menina da colina e
sempre conversei com ela e vi no status dela o seu santinho, e chorei poxa eu
contava com esse voto e ela falou não foi uma pessoa que me ajudou e fez isso
por mim e nos momentos mais difíceis que eu estava e você sabe também e eu
devo a ele, e eu falei não a gratidão ele tem que prevalecer e a gente tem que
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reconhecer isso. Então assim estou dando o exemplo até pelos embates que
nós tivemos seria natural as pessoas acharem que ia tentar tirar, e eu acho que
não é assim que devemos ganhar eleição, a gente tem que ganhar eleição é
ganhando os projetos e quem é candidato a reeleição é mostrando o que fez e
mostrando o que pode fazer. Então eu sou muito grato por tudo o que aconteceu
em minha vida por toda essa experiência que aconteceu e eu acho que cada
aqui e eu particularmente deixei meu legado, eu fui fazer um levantamento para
fazer uma nota e me surpreendi comigo mesmo que eu não faltei nenhuma
sessão nem extraordinária e ordinária entendeu, e se Deus quiser não irei faltar
às outras três que restam nesse mandato, que fui o primeiro a assumir por dois
biênios como o primeiro secretário, então assim a gente fica feliz que acaba
querendo ou não que fica registrado e da mesma forma que a minha colega
Valdirene que foi a primeira mulher a se candidatar a prefeita no nosso
município, então são coisas que ninguém tira porque são legados que nunca
ninguém tira e pode se passar mil anos, que vai lembrar quem foi o primeiro e
sempre vai ter essa lembrança, então a gente fica feliz por isso e eu parabenizo
a todos que do seu jeito uma forma ou de outra contribuiu com o município e
para o crescimento de cada um nessa casa, e quem for continuar que possa
fazer de fato um trabalho voltado para o povo porque depois se pensar em
futuras políticas pode ter certeza que o reconhecimento vai vim, então assim a
gente fica muito feliz por isso pela nossa passagem nessa Casa e pela
experiência que nós tivemos, e tenho certeza que mesmo não estando aqui mais
que seja a vontade de Deus e dos eleitores, a gente possa contribuir muito ainda
pelo nosso município pela experiência que nós adquirimos aqui. Obrigado
Valdirene pelas palavras, então é isso aí gente uma boa noite a todos, um beijo
no coração de cada um e que seja feito a vontade de Deus. Boa noite a todos.
Não havendo oradores o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos desta sessão às 19:48 (Dezenove horas e quarenta e
oito minutos) e, para constar, eu ..............................................Edvan Silva Alves
– 1º Secretário, conferi a presente Ata, que lida e achada conforme será
assinada por mim, pelo Sr. Presidente e demais membros da Mesa.
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