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Ata nº 022/2020 da Sessão Ordinária da quarta Sessão Legislativa. Aos sete
dias do mês de dezembro 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 do
Vereador Cleomar Soares de Souza que, após declarar aberta a Sessão
convidou o Vereador Edvan Silva Alves para fazer a leitura da Bíblia Sagrada.
Prosseguindo determinou o secretário que efetuasse a chamada dos Srs.
Vereadores para verificação do Quórum legal, constatando a presença de todos.
Estiveram presentes na sessão os servidores: Marlene Andrade de Oliveira
Guzo – Diretora Geral, Paulo Henrique Lima Dantas – Procurador Jurídico Geral
e Nacielma Souza Paz - Auxiliar de Serviços Gerais. Ato contínuo o presidente
colocou em discussão as seguintes atas: Ata nº 015/2020 da Sessão Ordinária
do dia 21 de setembro de 2020; Ata nº 016/2020 da Sessão Ordinária do dia 05
de outubro de 2020; Ata nº 017/2020 da Sessão Ordinária do dia 19 de outubro
de 2020; Ata nº 018/2020 da Sessão Ordinária do dia 03 de novembro de 2020;
Não havendo discussão as atas foram aprovadas por unanimidade na forma do
Regimento Interno. Ata nº 019/2020 da Sessão Ordinária do dia 16 de novembro
de 2020 – Aprovada por oito votos favoráveis e duas abstenções dos
Vereadores Robson Fernandes e Silva e Valdirene Alves Santana; Ata nº
020/2020 da Sessão Extraordinária do dia 03 de dezembro de 2020 e Ata nº
021/2020 da Sessão Extraordinária do dia 03 de dezembro de 2020; Não
havendo discussão as atas foram aprovadas por unanimidade na forma do
Regimento Interno. Ato Contínuo o Sr. Presidente determinou a secretária da
mesa que procedesse a leitura do EXPEDIENTE, constante de: INDICAÇÕES:
Nº190/2020 a 191/2020 de autoria do Vereador Iverlan Moreira Barbosa. Em
seguida o Presidente determinou a secretária da mesa que procedesse a leitura
da ORDEM DO DIA constante de: PROJETO DE LEI Nº 016/2020 – “Dispõe
sobre a alteração da Lei Municipal nº 1060/2011” – Aprovado por unanimidade;
JUSTIFICATIVA DE AUSENCIA do Vereador Robson Fernandes e Silva,
justificando a sua ausência na Sessão Ordinária do dia 16 de novembro de 2020
– Aprovada por unanimidade; JUSTIFICATIVA DE AUSENCIA da Vereadora
Valdirene Alves Santana, justificando a sua ausência na Sessão Ordinária do dia
16 de novembro de 2020 – Aprovada por unanimidade; Ato contínuo o
Presidente concedeu a palavra aos oradores inscritos no livro. Usou da palavra o
Vereador IIVERLAN MOREIRA BARBOSA após os cumprimentos............assim
se pronunciou: Quero aqui nessa noite especial, agradecer a cada um de vocês
pelo carinho, pelo respeito e pela atitude humana que sempre tiveram comigo
nessa casa, 2017 e 2018 foram dois anos que eu passei a frente conduzindo os
trabalhos dessa casa e eu só deixo aqui o meu momento e a minha gratidão a
cada um de vocês funcionários, e a cada um de vocês vereadores. Quero aqui
em especial deixar minha gratidão a Dr. Paulo, a Drª Alana, Marlene, Junior, Zé
Cerqueira, setor de licitação, Weverton, Miqueias, Ronaldo Junior a todos vocês,
Nacielma, Debóra e a Rejane que de forma carinhosa fez o que pode por mim,
então eu sempre dizia Janete que eu queria voltar a essa casa um dia pela
Marlene, pela Nacielma pelo Junior e pelo Zé Cerqueira e aí Deus me concedeu
que em 2013 eu retornasse a essa Casa e Deus me deu a permissão de ser o
primeiro vereador reeleito em São João do Sobrado, nunca tinha sido um
reeleito em São João do sobrado e eu tive a oportunidade de quebrar mais esse
tabu e ser reeleito, e voltei a essa casa e Deus me concedeu a presidência a
qual eu tenho o carinho de todos vocês e a confiança de cada um de vocês por
ter me dado o direito de conduzir esses dois anos, então fica aqui a minha
gratidão a cada um de vocês e podem ter certeza que vocês moram no meu
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coração. Saio de cabeça erguida vereador Diego e chamo de vereador porque
você será empossado logo, vereadora Janete, porque eu fui uns dos vereadores
que mais tive indicações nessa casa acompanhados de muitos de vocês, e um
dos vereadores acompanhado do vereador Robson Fernandes, vereador de
quatro mandatos, quatros mandatos que desempenhou excelente trabalho neste
município e nós dois juntos somamos muitos projetos de leis neste município,
então Fernando eu fico orgulhoso de ter a sua companhia de vereador de quatro
mandatos, o seu exemplo de vereador, o seu exemplo de presidente de Câmara
de ter conduzido um excelente trabalho que nós conseguimos, para começar o
senhor começou a tabelar lá na sua presidência de Câmara criando o ticket
alimentação e eu dei continuidade valorizando esta Casa juntamente com esses
colegas guerreiros que aqui estão que não mediram esforços de valorizar essa
Casa, então fico feliz por cada um de vocês e deixo aqui o meu abraço para
aqueles que estão ficando, que Deus possa permitir a cada um de vocês muita
sabedoria, muito entendimento, muita paz, muita harmonia nessa Casa e
receber aqueles que estão chegando com muito amor e muito carinho, e aqueles
que estão saindo deixar a cada um de vocês a minha gratidão, o meu abraço
fraterno e dizer que vocês moro ali no Sobrado e minha casa continua de portas
abertas para vocês, e o meu carinho e meu respeito continua o mesmo com a
qual tivemos aqui nessa Casa, então fica a cada um de vocês o meu abraço
fraterno, desejando a cada um de vocês um feliz natal, um feliz ano novo, um
ano vindouro cheio de muitas realizações na vida daqueles que estão saindo
aqui dessa casa e para aqueles que estão continuando o seu trabalho aqui, a
Valdirene leva o abraço para sua família, ao Fernando, ao nosso amigo Derico
fica aqui a nossa gratidão a sua família pelo carinho, pela fé e pelas orações, a
você Osmar essa pessoa serena, pessoa amiga mais com direção e parabéns
pelo trabalho que você desempenhou nessa casa, a Valdirene eu tive a
oportunidade de trabalhar dois mandatos juntos, parabéns pelo trabalho que
você tem desempenhado, pela sua coragem, pela sua garra de mulher, espero
que pelo pouco que conheço só que com o salto maior, mais pela garra e
dedicação, e estar chegando a essa casa outra mulher que também pode te
representar porque sei da garra e sei da dedicação, sei da transparência, do
carinho e da responsabilidade que ela tem, então é uma pessoa que está vindo
para essa casa com muita bagagem, a você a Anderson enfermeiro fica aqui o
nosso abraço a nossa gratidão, continue nessa firmeza e nessa garra que o
senhor tem, ao vereador Pablo continue indo para Vitória, continue nessa
harmonia sua, nesse carinho e nesse respeito ao próximo ao cidadão nas suas
orações e continue buscando recursos para este município, porque eu seu que
as portas do Legislativo são abertas para você principalmente agora que vem
com o segundo mandato que vem com mais bagagem e mais experiência. A
você Welton continue essa pessoa simples humilde e de muita bagagem eu
acho que o nosso município precisa muito de você, meu amigo Edvan que o
Senhor possa estar abençoando e abrindo as portas para você para continuar
esse belíssimo trabalho e para continuar essa belíssima parceria que você teve
com essa administração, eu acho que vereador nenhum não teve tanta lealdade
a essa administração como você teve. Cleomar continue nessa serenidade e se
Deus permitir que você retorne a essa Casa como presidente e que Deus possa
esta te iluminando, e eu digo assim porque são dois mandatos e pode ocorrer
que ele continue agora ou pode continuar depois, mais está em boas mãos de
pessoas de bom caráter e de muito respeito, então fica a todos vocês esse
nosso respeito e esse nosso carinho, eu vou dizer a vocês que vou continuar
vindo aqui de vez enquanto aqui, eu vou criar coragem para vim e estar vendo o
trabalho de vocês porque isso é muito importante e se tiver de usar a tribuna eu
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vou vim aqui aprender um pouco com vocês, se tiver de ir lá na Câmara visitar
vocês com certeza eu irei, mais eu estarei de portas abertas no Sobrado e
espero que eu continue por lá, e que Deus continue nos abençoando para isso.
Meu amigo Fernando que Deus continue te dando muita serenidade e muita luz
para continuar dando orientações e nós que temos sete mandatos juntos, mais
ela como mulher pela sabedoria que tem com a garra talvez seja mais
equilibrada do que nós dois juntos, você meio estourado eu também não fico
para trás, mais eu tenho certeza que a política ficou para mulher e Valdirene
igual você dizia, que tem que vim mais mulheres para essa Casa eu acho que
tem que ter mais garra de mulheres nessa casa. Então fica o meu abraço a
todos vocês e eu quero deixar aqui a cada um dos que estão chegando que em
especial a Janete, Lucas e ao Diego e estendo aos demais que foram eleitos e
sejam bem vindos a essa Casa, façam um bom trabalho nessa casa e que o
Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, e aqueles que estão ficando
também acolham a quem estar chegando e se unam para que essa casa faça
uns dos melhores trabalhos que essa Câmara nunca viu, e aqueles que estão
saindo que Deus abençoe a vida de cada um de nós porque eu estou junto, e
saindo com ar de dever cumprindo, e eu quero aqui em especial agradecer todos
os funcionários desta casa, agradecer em especial as pessoas que diretamente
estiveram comigo durante os dois anos de presidência de Câmara porque eu só
cheguei aonde eu cheguei porque eles foram meus amigos e meus irmãos, a
coisa que eu mais pedi para Deus que não deixasse que eu errasse e eles não
me deixaram errar, o meu muito obrigado e eu só tenho a vocês gratidão muito
obrigado e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês boa noite.Usou da
palavra o Vereador ROBSON FERNANDES E SILVA após os
cumprimentos............assim se pronunciou: Senhor presidente, mesa diretora,
colegas vereadores, vereadora, e em nome da minha esposa Janete que a parti
de janeiro estará dando continuidade um trabalho que eu comecei lá atrás
quando minha mãe me passou o bastão, Marcelo também teve esse legado
deixado pelo seu pai e que também deu continuidade. Então eu quero deixar
bem claro meus colegas e futuros vereadores que vão assumi a política para
mim é uma arte de construir pontes, eu saio da política de cabeça erguida não
vou abandonar a política porque também tenho responsabilidade com o meu
município, mais eu vou andar pelas ruas da cidade vereador Edvan com orgulho
de ter dado exemplo e dado contribuição par ao município que moro a mais de
54 anos. Em 82 a minha mãe foi eleita pela primeira vez na história de Pinheiros
e por coincidência a partir do ano que vem minha esposa será a única mulher
eleita que dará continuidade o trabalho que ela começou e passou o bastão para
mim e eu com muito orgulho vou passar para Janete porque eu sei da
competência, a capacidade que ela vai ter de estar aqui representando as
mulheres. Quero aqui deixar um abraço especial para a minha colega vereadora
Valdirene que com muita honra nós ficamos dois mandatos juntos vereadora, eu
até tive o privilégio de ter ela na mesa quando fui presidente, e você também nos
honrou com sua dignidade e com o seu caráter e é isso que nós vamos deixar.
Eu quero que daqui 5, 10 ou 15 anos meus filhos e meus netos vereador Iverlan
ouça o que eu ouço da minha mãe, Fernando sua mãe fez isso por mim, sua
mãe deu contribuição no cargo público que ela exercia e eu também com muito
orgulho vou deixar esse legado para os meus filhos e meus netos, política você
não leva quase nada tem pessoas que acha que política é arte de carregar ódio,
eu deixo a política sem nenhuma inimizade porque eu sei que a política você
tem que construir, claro que tem momentos que você não vai agradar no jogo
político, eu não faço política ideológica eu sou o idealista da política, eu quero
que o meu município progrida mais eu também carrego algumas decepções, eu
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já trabalhei com alguns prefeitos que nos respeitávamos, eu já trabalhei com
prefeito que quando termina a eleição ligava nos parabenizando pela vitória ou
que nos chamasse para um bate papo de agradecimento pelo o que nós fizemos
e contribuímos, e o prefeito que ai esta ele tem deixado uma decepção muito
grande principalmente para mim que tenho quatro mandatos, nada contra ele
mais eu não posso chegar aqui e ser hipócrita e dizer que o atual prefeito ele foi
o prefeito que respeitou vereador ou que esteve tratando vereador como
vereador deve merecer, eu convivi com ex prefeito que em qualquer hora do dia
ou da noite ele nos atendia, esse atual prefeito você liga dez vezes por dia e eu
acho que nem ligação sua ele não ver, isso não é nenhum tipo de rancor e nem
de ódio é simplesmente um desabafo de um prefeito que nunca teve respeito por
essa casa e nem por nós vereadores, mais que ele siga o seu caminho e o povo
quis ele de novo e que ele dê continuidade para que o povo possa cobrar dele
tudo aquilo que ele prometeu, mais eu sempre digo vereador Anderson a política
é uma arte de você construir e eu sem nenhum ressentimento sempre procurei
tratar todos os meus colegas com respeito, com atenção que um político pode
dar um para o outro nas nossa viagens para Vitória por exemplo que eu sempre
fui com Iverlan com o vereador Pablo, vereador Derico, vereador Osmar e em
algumas oportunidade até com o ex-vereador que me sucedeu um ano nessa
casa, o vereador Lucas, e nós sempre levávamos e buscarmos coisas boas para
município, nós nunca tivemos o privilegio vereador Cleomar de ser convidado
pelo atual prefeito para fazer alguma viagem ou até mesmo alguma reunião no
seu gabinete, o ex-prefeito Gildevan sempre teve essa boa interlocução com os
vereadores, o ex-prefeito Antônio da mesma forma, e o atual prefeito parece que
ele é um caso a parte, respeito e até elogiei aqui o companheirismo que ele teve
principalmente de dois vereadores Edvan e Pezão, vocês Edvan e Pezão foram
os únicos vereadores eleitos do lado dele que tiveram que assumir posições e
até tomar pancadas e eu acho que nem isso ele teve de gratidão para com
vocês, mais a política segue e a política anda e talvez um dia ele possa
agradecer, mais dos meus colegas vereadores eu só levo boas recordações e
espero que a minha esposa que quando ela assumi essa casa a parti do dia 01
de janeiro, na primeira sessão vindoura que ela possa dar continuidade ao
trabalho que nós procuramos fazer com dignidade e com respeito a toda a
população Pinheirense, então fica aqui o meu abraço a todos e que Deus
abençoe. Não havendo oradores o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos desta sessão às 20:12 (Vinte horas e doze
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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