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Ata nº 014/2021 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos sete
dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 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 Edvan Silva Alves que, após declarar aberta a Sessão fez a leitura da
Bíblia Sagrada. Prosseguindo determinou o secretário que efetuasse a chamada
dos Srs. Vereadores para verificação do Quórum legal, constatando a ausência
do Vereador Walas Fazolo.
Estiveram presentes na sessão os servidores:
Marlene Andrade de Olivira Guzo - Diretora Geral, Gilson Teixeira de Oliveira –
Procurador Geral e Débora de Jesus Souza – Auxiliar de Serviços Gerais.
Prosseguindo a sessão o Presidente determinou a secretária da mesa que
procedesse a leitura do EXPEDIENTE constante de: INDICAÇÕES NºS:
186/2021 a 209/2021 de autoria dos Vereadores desta Casa Casa de Leis. Ato
contínuo o Presidente determinou a secretária da mesa que procedesse a leitura
da ORDEM DO DIA constante de: PROJETO DE LEI Nº 015/201 – Cria o
Programa "REMÉDIO EM CASA' no Município de PINHEIROS/ES e dá outras
providências – APROVADO POR UNANIMIDADE; PROJETO DE LEI Nº
017/201 – “INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO A CONTRATAÇÃO DE
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA no Município de
Pinheiros - ES.” – APROVADO POR UNANIMIDADE;PROJETO DE LEI Nº
019/201 – “Determina que os agressores que cometerem o crime de maus tratos
arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que
menciona. – APROVADO POR UNANIMIDADE; PROJETO DE LEI Nº 020/201
– “Torna-se obrigatória a prestação de socorro aos animais atropelados pelo
atropelador no âmbito do município de Pinheiros/ES, na forma que menciona –
APROVADO POR UNANIMIDADE.MOÇÃO DE PESAR pelo falecimento do Sr.
Walteir Santos de Souza – Aprovada por unanimidade. Ato contínuo o
presidente concedeu a palavra aos oradores inscritos no livro. Usou da palavra o
Vereador EDVAN SILVA ALVES - Antes de passar a palavra aos colegas
vereadores gostaria de te agradecer o nosso amigo parceiro Marcelo Campos
diretor da página opinião e notícia, que muito nos contemplou aqui com sua
presença, nos ajudando fazendo as transmissões através de sua página nesses
últimos anos, só que nós encontro câmera entendemos os colegas Isso aí foi
por unanimidade que devíamos ter uma Constância e todas as sessões
deveriam ser transmitidas né, e mesmo Porque tantos nos meus momentos
desconfortáveis, conto nos confortáveis que a forma de mostrar nosso trabalho e
a pessoa quando vem espontaneamente nem sempre tem tempo e
disponibilidade de todas as sessões tá aqui, mas nós somos gratos eu em
particular de coração por todo seu trabalho aqui com conosco e as portas
continuam abertas para ele, a qualquer momento que ele quiser, e qualquer
outra pessoa Pode ficar à vontade para vir também retransmitir as sessões e eu
falo o nome de todos os colegas vereadores, agradecer a rede sim o Genilson,
em nome do Genilson também que tá ali presente, por estar iniciando esse
trabalho conosco, Espero que seja a parceria que possa trazer Bons Frutos tanto
para câmera, quanto também para a rede sim, falar também que nós temos aqui
hoje todos os colegas assinaram o requerimento direcionado a diretora do
hospital, aonde nós estamos fazendo alguns questionamentos em relação ao
SAMU, onde a gente quer dar uma agilidade melhor no atendimento, que hoje
no nosso município infelizmente é 80 90% da população não concorda com a
forma que está sendo exercida o atendimento do SAMU em nosso município,
através das informações vamos estar buscam também junto ao responsável no
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estado para que a gente possa melhorar esse atendimento aqui em nosso
município, diante mão também agradecer também a o pessoal da coordenação
da vacina nome da Sabrina de Janderson, do secretário Ivan, que
atenciosamente nos ouviu em reunião na Câmara aonde para tratar sobre o
projeto de lei de autoria do colega Lucas, aonde Algumas pessoas estavam
desvirtuando o teor do projeto e causando mal-estar entre câmara e pessoal da
Saúde, Profissionais de Saúde, pessoais esses que nós hoje temos que fazer
referências, ajoelhar e agradecer pelo trabalho que eles vêm exercendo em
nosso município que é brilhante, e graças a Deus volta a afirmar a Sabrina e o
Janderson foi lá nos ouviu, nos entendeu, e foi sanado todas as dúvidas nós
estamos aqui para somar, e não para atrapalhar, a população pode acreditar que
essa casa é uma casa onde quer fazer o município crescer.Usou da palavra a
Vereadora JANETE BINDAKO AKISASKI SILVA - Boa noite Presidente e
continua com os votos né de boa noite a todos presentes. Quero iniciar
parabenizando o nosso amigo Wagner locutor né, Wagner locutor parabéns para
Wagner que Deus dê muita saúde muita paz muita harmonia em sua vida, e
quero parabenizar o nosso Padre Jonas pela homenagem feita ontem na missa,
no qual ele fez o agradecimento a toda equipe da saúde que está envolvida com
a vacinação do covid-19, aos enfermeiros, e toda equipe da saúde do nosso
município, ele diz antes de tudo temos que respeitar aqueles que estão cuidando
da nossa saúde, e eu faço jus as palavras do Padre Jonas que Deus continue
abençoando toda a equipe que atua com competência, com serenidade, com
seriedade e até mesmo muito que se colocam que coloca sua vida em risco para
cuidar de outras, então em nome do Janderson, da Sabrina, eu quero
parabenizar toda a equipe envolvida na vacinação e toda equipe que está
envolvida para levar o melhor a saúde da nossa população, nós comissão
permanente de educação saúde ação social e esporte, estamos fazendo visitas
as escolas e hoje fizemos algumas indicações já por percebermos a
necessidade urgente de algumas escolas, e nosso trabalho nas escolas irão
continuar a cada visita nós identificamos as necessidades e vamos acompanhar
todas as escolas do nosso município em prol de uma educação de qualidade, e
de uma escola agradável, juntos também apresentamos hoje a comissão de
finanças os abrigos na Vila Nova, no bairro canário, e na Lagoa Seca, tendo em
vista essa necessidade porque é grande número de pessoas que ali ficam para
pegar transporte, e estão ao relento tomando sol, tomando chuva sem nenhuma
proteção, então fica aí né a nossa indicação e tomara que ela seja realmente
evidenciada pela necessidade de Amparo aos nossos munícipes, esses abrigos
eles promoveram o maior conforto aos nossos munícipes que precisa e fazem
uso do transporte público, hoje eu estive com o Prefeito Arnóbio entregando a
indicação de reforma estrutural do nosso Ginásio de Esporte Ivanildo Silva
Alves, encaminhada ao Deputado Chambinho que junto com a Secretaria
Estadual de Esportes, e junto com o Governo do Estado nós temos a certeza
que tornaremos o nosso Ginásio, um local digno para a pratica esportiva, que
hoje se encontra em estado lastimável, apresentamos também uma indicação
junto aos demais colegas solicitando a denominação da creche que está sendo
construída lá no bairro Jundiá, em homenagem a nossa saudosa professora
Maria Aparecida Mota do Livramento, a popular Tida Mota, que tanto fez pelo
nosso município, tanto na educação, como na parte social dos trabalhos já
realizados aqui, então essa homenagem é de grande importância pelo que a
nossa querida Tida tem feito nosso município, e acreditamos e Esperamos que o
nosso prefeito siga a nossa sugestão porque nossa querida Tida merece essa
homenagem, por isso eu contei também com apoio de toda a casa Legislativa,
porque nós sabemos a importância de estarmos juntos prestando essa
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homenagem a uma família tão querida obrigada. Usou da palavra o Vereador
DIEGO PASCOALINI FERNANDES - Novamente meu boa noite, dispenso
meus cumprimentos, Lucas Sá é uma honra legislar o seu lado viu, muito
obrigado viu Tem nos passado muitos ensinamentos que Deus te abençoe
grandemente meu irmão você merece, não fica com ciúmes não viu vereadores,
a nossa casa tá sendo o mar de rosas até o momento se Deus permitir que
continue viu Jó por muito tempo, porque momento de crise não se pode ter crise
no legislativo, tem que estar unido para ajudar o Executivo, que precisa ter
humildade para receber essa ajuda sentar com os vereadores, discutir projetos,
porque alguns indicações não estão sendo atendidas, outras estão mas de uma
forma não muito essencial né, talvez pela praticidade né, por ser mais prático né,
mas enfim todo mundo tem seus acertos né Evaldo e tem erros também, então
novamente eu quero pedir aos vereadores aqueles que têm mais ligação ao
prefeito aos secretários que vamos olhar para nossa saúde tá muito difícil toda
semana acontece alguma coisa com o SAMU, teve um acidente demora quase
uma hora para atender e nisso a gente fica de chacota em rede social com coisa
que o vereador é culpado, é uma obra é uma obra desculpa, é um projeto do
governo, aquele ditado né Nem colocou o carro na frente dos Bois né, mas tudo
que vem para saúde, que vai agregar na saúde é louvável mas tem que saber
como que vai fazer, como é que você implementa uma SAMU no interior do
Estado do Espírito Santo que o sistema de regulação não está capacitado para
atender a demanda que é, e quanto tem situações aqui Nem, permite chamar de
Nem o Popular Nem do Vila Nova, quando acontece situações aqui a gente liga
para o SAMU faz uma triagem né Nem, depois de 30 a 40 minutos, 50 minutos
dependendo da situação vai atender, é pegar com Deus que o paciente não
venha a óbito, então é muito triste o que a gente tá passando, a gente precisa
tomar medidas enérgicas em relação a isso ou deixa para atender somente as
ambulâncias, ou a SAMU faz o serviço de ambulância liberado pelo sistema do
Governo alguma coisa tem que ser feito, parabenizo o nosso nobre amigo Lucas
Sá pela postagem da CESAN e parabenizo também a Câmara de Vereadores
que nós também fizemos barulho aqui e deu tipo assim né Edvan, acho que
surtiu feito né, parabenizar o procura Pablo, Pablo Moreira né não é isso, Pablo
Moreira que também entrou na justiça referente a CESAN primeiro passo,
tomara Deus viu o Anderson Eller que a gente possa conseguir mais vitórias
iguais a esta né você que assustou no primeiro momento que subia com armas,
vinha com flores foi isso que você falou, então assim ironia a parte mas assim
parabenizar dá os méritos né o Cleomar ao procurador Pablo que entrou na
justiça também, o Pablo Moreira que conseguiu essa liminar aí para suspender
esta cobrança que é inadmissível igual o Lucas Sá vem falando, vereadores vem
falando em época de pandemia aquelas família que não tem o que comer e
ainda tem a taxa de esgoto para pagar em plena pandemia jamais vista nosso
Brasil no mundo, então é lamentável fica aqui meu repúdio a CESAN, por causa
do momento a gente não é contra a taxação não mas no momento não é
propício, então a gente vai recorrer a gente vai lutar, a gente vai brigar, para que
seja suspensa aí essa taxa, a questão da SAMU já falei, nós precisamos na
casa de lei em nome do presidente Edvan que vem fazendo um bom trabalho
com transparência, com lealdade, que vem nos ensinando também viu Edvan
muito obrigado, para que a gente possa cobrar mais com força mesmo essas
pessoas que representam aí a saúde, o SAMU, chamar as pessoas para vir aqui
explicar para gente como é que funciona por que a demora, então isso é
inadmissível que isso pode tá acontecendo ou deixa para o hospital resolver que
estava resolvendo muito bem com mais agilidade, ou então resolve problema da
SAMU que ligou para buscar coisa de 1 km demorar 50 minutos é uma, não tem
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nem palavras para dizer é irresponsabilidade né. Estive em Vitória os amigos
Lucas Sá e Pablo Renan, em nome dos nobres vereadores do assentamento Jó
Garcia e Wallas Fasolo, eu solicitei uma Emenda parlamentar junto ao Deputado
Adilson Spindola, desde já deixo aqui meus agradecimentos para a gente
viabilizar uma parceria do Governo do Estado com prefeitura o calçamento na
Maria Olinda e Maria Olinda dois, se Deus quiser aí, se Deus nos abençoar
depende da prefeitura elaborou o projeto e encaminhar para eles lá para a gente
correr atrás, e participamos também da formação da Ascanves né foi uma
palestra muito legal viu o Cleomar importante enriquecedora, e com certeza virá
mais palestras iguais a esta, e aconselho aos nobres vereadores, e vereadora
também participar, se não me engano vai ter uma aí daqui uns dias, né Pablo
não é isso você me corrija se estiver errado, vai ter algumas aí né acho que todo
mundo vai participar né, vai ser muito bom, Muito legal, isso enriquecem mais a
casa, isso faz transparecer que a gente tá correndo atrás, que a gente quer
melhorar, melhorar a casa de Leis, quer trazer projetos para a casa de Leis,
conversamos com deputado o presidente da Assembleia Erick Musso, deixo
meus parabéns também ao nobre Deputado que vem fazendo um trabalho
incansávelmente assim muito dinâmico, porque Cleomar eu falo isso, porque nós
estamos vivendo uma pandemia, essa pandemia veio para nos ensinarmos
primeiro para dar valor ao ser humano, mais a família, por outro lado veio para
nos ensinarmos a Como lidar com a tecnologia, então não pense que depois que
passar a pandemia vai voltar o que era antes não acabou, o que a gente viveu já
era a tecnologia Só vai aumentar, Conversei um pouco mais cedo lá no
plenarinho com Edvan se Deus quiser nós teremos um outro lugar, que a
câmara de vereadores terá um outro lugar para gente atrair mas projetos para
casa, na Assembleia tirar passaporte, nós podemos fazer um projeto aqui para
tirar identidade, título de eleitor, então vários mecanismos que aproxima mais o
povo da casa de leis, isso é muito legal então é um projeto assim né que vai
durar um pouquinho né Edvan mas tomara a Deus que já tá dando certo né, tá
dando certo nós estamos caminhando para modernidade e acredito eu que se
não for você o próximo presidente, que seja Cleomar, Janete qualquer um,
vamos buscar a tecnologia vamos enriquecer nossa casa de leis, facilitar acesso
ao povo o nosso link será que vai para o link do projeto de lei vai para o site
quando Edvan você tem mais ou menos uma data, ---Vereador Edvan---- então
só depende do bate-papo entre eu, você, a vereadora Janete, e o Everton só
para acertar alguns detalhes já tá tudo OK tem que fazer uma alteraçãozinha na
lei em relação ao link, mas já tá tudo pronto para gente começar a vigorar aquela
lei, ----Vereador Diego----graças a Deus esse projeto de lei né Janete que vai
melhorar muito aproximação do Povo com a casa de leis, todo mundo vai poder
deixar o seu feedback lá que pode contribuir para o nosso município, e algumas
indicações eu fiz e tem uma indicação que eu queria ajuda dos vereadores
também da vereadora quem puder me ajudar é sobre a divisão de herança de
solo na zona rural como é que funciona, aqui em Pinheiros no mínimo aqui são
três, são três hectares e sua família tem 3,4 filhos lá e tem uma terrinha lá e
querem dividir, se der abaixo de 3 hectares não consegue escriturar, então que a
gente podemos acionar nossas forças aí cada um puxa para um lado é um
pouco trabalhoso né porque depende de poderes superiores, mas se cada um
acionamos o seu Deputado Estadual, Federal e senadores né, e a gente possa
mudar essa lei aí que faz o município proporcionar a melhor situação para as
pessoas, suponhamos que uma pessoa lá que tem uma terra lá ela vai poder
estruturar, vai gerar imposto para o município, tempo vereador, né então as
pessoas, as pessoas vão com certeza, vão ficar muito contente né se caso der
certo né, não demais muito obrigado, boa noite a todos aí ótima semana. Usou
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da palavra o Vereador ANDERSON ELER - Boa noite Presidente, mesa diretora,
ao jurídico, a todos os vereadores, vereadora Janete, aos telespectadores a rede
sim por transmitir essa importante sessão que eu acho que isso que mostra
divulgar para as pessoas que estão em casa em tempo de pandemia
importância de que se discutir do que se faz no legislativo no nosso município,
foram passado algumas coisas Edvan frisou muito bem o presidente a respeito
da CESAN, eu sempre briguei, lutei como todos vocês, e eu conversando com
Lucas mais cedo eu propus a Lucas mas com todos os vereadores que não deu
tempo de formar formatar esse projeto Vamos fazer um projeto não sei se tem
legalidade para gente fazer esse projeto nós vamos fazer nossa autoria dos
vereadores, um projeto reduzindo a taxa de esgoto de acordo com a população,
de acordo com a situação que nosso município vem enfrentando independente
de pandemia, que eu acho que pandemia um caso a mais, é diferenciado eu
acho que as pessoas não podem receber um bilhete em casa premiado de 100%
de 30% da taxa de esgoto, eu acho que não podemos fechar os olhos nesse
momento Independente de crise, Independente de pandemia, eu acho que isso é
um absurdo pela qualidade do serviço prestado em nosso município pela
CESAN e todas as empreiteiras que trabalharam para ela, eu não posso alisar
quem está nos prejudicando nós somos fiscais do Povo as pessoas nos cobram,
e nós temos que dar resultado, o resultado será esse Vamos criar um projeto,
nós temos um projeto de um vereador da grande Vitória preocupado com a
situação da população e a gente vai fazer esse projeto de certa forma se vai ser
válido na frente ou não, mas será feito demonstrando a nossa indignação, o que
a senhora está fazendo de goela abaixo em nosso município, que as nossas
viagens em Vitória não foi atoa não, não foi para conhecer a capital, mas sim
para defender o povo Pinheirense, outra coisa tivemos a reunião aqui com todos
vereadores presente a respeito de alguns assuntos pertinentes e nós tocamos
no assunto de SAMU, e de certa forma nós estamos hoje com um requerimento
buscando informações com todos os vereadores assinaram, mas com uma
preocupação no dia da reunião já tem quase dois meses eu perguntei Arnóbio
como que foi feito o contrato com SAMU, porque de certa forma o SAMU foi um
elefante branco no nosso plano de atendimento, porque não se explicou Como
que o SAMU ia funcionar, então hoje tá todo mundo perdido Cassando o SAMU,
então eu sugiro que todos vereadores Lucas que um cara que tem um
entendimento na parte jurídica, que nós possamos criar um projeto para central
de ambulâncias que o nosso município comprando a ambulância que possa ter
um atendimento local que a gente possa da divindade as pessoas que ficam no
asfalto, que fica numa casa, que são acidentados, não ficar esperando, então
acho que nesse momento é um momento nós pensarmos isso, eu jamais eu
penso coisa para mim, eu penso para todos os vereadores, os meus projetos
que foram feitos tudo são os vereadores que fazem parte disso aí, que eu acho
que é um bem comum e as pessoas têm que ser beneficiado e não político, o
que eu deixo de falar uma coisa muito importante nós brigamos aqui Janete é
uma guerreira nas questões de estar aqui buscando, e Janete tem uma boa
notícia conseguindo contratar um médico para o interior de 40 horas para
atender, graças a Deus o interior aonde que abrange a área do Pax terá uma
médica a médica Luciana e chegou hoje ela trabalhava no Nordeste no Ceará,
parte do Pernambuco então ela chegou hoje se apresentou na primeira reunião,
e a partir de amanhã já vai apresentar as áreas para conhecer e é mais
qualidade para as pessoas do interior que isso é muito importante mostra que
não só administração está preocupada com a saúde do nosso povo que é muito
importante deixar frisado, eu na roça hoje eu vi uma coisa muito interessante
que eu queria deixar registrado nos anais desta casa que um amigo falou
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enfermeiro eu queria participar para vender meus produtos aqui na rua mas eu
não tenho local só tem na feira dia de sábado eu não posso, e ele em alguns
lugares em outros municípios já tem a casa do Produtor que como que funciona
a casa do Produtor, o produtor traz a sua matéria para Rua, aonde tem um local
que o único que tem uma casa onde que negocia o produto e uma parte da
porcentagem fica com a casa e o restante vai para o produtor, então ele pode
negociar o produto dele durante todo mês, toda semana, e não tem que vir
aglomerar em feira, então isso é muito importante que pode expor o produto
então a casa recebe uma participação, então quero deixar registrado aqui que
eu vou também em uma próxima reunião juntamente com vocês que eu sei que
Vila Pavão já tem, em Vila Valério, em Montanha, em Cipriano também essa
casa, Casa do Produtor rural que eu acho que é muito importante. Um policial
me procurou me perguntando se nós poderíamos até Presidente sugiro que seu
irmão foi um guerreiro um Baluarte em buscando entendimento a nossa violência
que isso é banal em nosso município, a gente não sabe mais o que fazer com
violência, com assalto, com sequestro, com homicídio, com latrocínio, eu não sei
nem mais falar tanta cidio que tem, então Infelizmente eu sempre falo eu falo
com o governador que tem que ter coragem, e os vereadores de Pinheiro tem
coragem trabalho unido, só que Pinheiros tem que ser tratado de forma diferente
eu não sei por qual motivo a nossa cidade para muitos no Facebook é a cidade
que mais faz teste que é verdade, é a cidade que mais se vacina, Pinheiros eu
dou uma salva de palmas para todo mundo da imonização porque é um
fenômeno ninguém vacina igual Pinheiros, pode mandar puxar aonde tiver
informações nós estamos em primeiro lugar, mas só que infelizmente ações
boas são pouco divulgados agora questão de violência, assalto, roubo, tudo
nosso município parece que impera muito mais, então deixa aqui gravado nós
temos que apertar mais nosso município não pode ficar refém os produtores
rurais não aguenta mais comprar fiação, não consegue comprar mais cabo de
energia, não consegue mais comprar pneu de pivô, não consegue mais comprar
bomba, que tão roubando tudo, transformador, virou banal isso aí então temos
que criar uma situação que nós podemos de certa forma uma investigação mais
criteriosa, e outra eu sugiro que as câmeras de vide monitoramento também
repasse as imagens para polícia civil que hoje a central está na militar que possa
também divulgado essas partes lá também, eu acho que é muito importante por
isso que eu falei e citei seu irmão que foi um Baluarte nessa defesa que buscou
também juntamente com outras pessoas mas que possa divulgar as imagens
também a polícia civil para melhorar a investigação o mais rápido possível,
conseguir pegar esses criminosos que muitas vezes dão prejuízo a população
que tanto trabalha para o nosso município crescer, Janete faça minhas palavras
as suas em questão do Padre Jonas, sua benção Padre aonde quer que esteja
para o respeito, você foi muito feliz nas suas palavras de fortalecimento eu acho
que você pela sua sensibilidade Você atingiu tudo aquilo que deveria o
sofrimento que os profissionais de saúde que eu sou enfermeiro, então eu sei da
dificuldade ainda expondo nossa vida as dificuldades de você está no trabalho
não só de pandemia, mas de tudo que a saúde não é só aplicar injeção, a saúde
não é só dar medicamento na boca, é você entender porque muitas das vezes
você tem saúde porque você adoece que eu acho que isso que é importante é
você mostrar para as pessoas que a saúde está buscando mas ela também tem
que se cuidar, não é apenas o Enfermeiro, médico, agente saúde, das pessoas
que trabalham na saúde levar a saúde, a gente leva conhecimento, educação
continuada, para que as pessoas aprendam a cuidar de si, e daquelas pessoas
que podem, então acho que é muito importante, Padre Jonas muito obrigado,
muito obrigado, por você elogiar esses profissionais, as pessoas que estão
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dedicando a sua vida, eu sei que todo mundo recebe para trabalhar mas a gente
sabe que o amor não se paga, se paga pelo trabalho, mais o amor, a dedicação,
não tem valor não tem preço, então quero desde já deixar minha homenagem a
você não só você que eu fiquei sabendo que tinha suspeita de convite na igreja,
mas que todos consigam vencer esse momento de pandemia de casa que não
tem nenhum problema, e eu quero agradecer e dizer também Diego para você
que eu não fui aqui subir porque sei que é muito extensa a pauta de hoje,
parabéns a todos aqueles que fizeram os projetos de hoje todos né são digno de
louvor são projetos de extrema relevância para o nosso município e você pode
ter certeza Edvan essa câmera é a câmera mais unida, mais compacta, e a
câmara que está entendendo o projeto político do nosso município sabendo os
gargalos que não depende a nós, mas que nós podemos ter certeza que essa
câmera aqui não é câmara de fuxico, não é câmara de falar mal de ninguém, é
câmara de produzir, de criar, e buscar melhorias para o nosso município, muito
obrigado um boa noite a todos. Usou da palavra o Vereador LUCAS PAULO
GAFNO NASCIMENTO - Boa noite senhor presidente, colegas vereadores,
vereadora, público presente que nos assiste na transmissão ao vivo, dividir meu
breve discurso em cinco momentos primeiro irei explicar o informar conforme o
prefeito disse para gente que até para colega Janete que eu não sei a
informação como ela tá né, mas ele disse que fez realizou uma reforma na parte
interna do ginásio de esporte e aí como a vereadora disse que a situação é
lamentável eu admito que eu não estive presente lá no ginásio mas talvez seja o
caso da gente fazer uma visita para saber que pé que anda porque eu não
acredito que ele iria, concedo pode ficar à vontade,----vereadora Janete----- em
conversa hoje colega Lucas ele já disse que já tem um projeto tá de
reconstrução do ginásio que já está em andamento que realmente se faz
necessário tá, então esse projeto hoje já conversei e já vão está retomando para
terminar o projeto para que a gente corra de fato atrás da reforma -----Vereador
Lucas----- não eu só disse que para fazer justiça né nós estivemos numa visita
ao qual nós perguntamos sobre a questão da reforma inclusive desse ginásio e
lá junto ao secretário, ele disse que estaria resolvendo algumas coisas inclusive
as coisas ao qual foi definido do município não tinha essa situação mas se for
necessário tomara que vem que vai ser mais uma conquista, sobre a segurança
todas as vezes que se fala de segurança eu vou dizer não se faz segurança com
25% de evasão escolar, não se faz segurança com 25% de evasão escolar,
pode fazer o que for pode chamar o tanto de policial que for, pode prender o
tanto que for, existem 25% de jovem adolescente que não frequenta escola em
Pinheiros, não sou eu que estou dizendo só ir nas escolas, então todas as vezes
que a gente vê algo sobre violência que se achavam que ia ser cíclico né achava
assim Ah não isso daí só alguns algumas pessoas que são bandidas de alguma
geração que nós vamos prender e vai acabar nunca acabou em Pinheiros,
nunca diminuiu fizeram operação, já aprenderam muita gente, já aumentou
contingenciamento de policial aqui, tudo que você pensar aí rodando, girando,
Patrulha Rural, tudo que for possível na área da segurança já foi feita, ou eu tô
enganado já teve helicóptero, tudo nunca resolveu porque não se faz Segurança
Pública com 25% de evasão escolar, se você não educar, se você não mostrar,
se o jovem e o adolescente, não adianta ele vai para o caminho do crime, isso
aqui não é discurso de quem fica achando que são vítimas da sociedade não é
obrigado a ser criminoso não, então assim todas as vezes que se fala de
segurança eu parabenizo acho que tem que aumentar policiamento, acho que
tem que aumentar a viatura, acho que tem que ter investimento mas, não vai se
fazer segurança com 25% de evasão escolar vocês pode desistir disso, ou a
gente acaba com esse problema que nos envergonha inclusive, e não é um
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problema de agora um problema que foi sendo construído com o passar dos
anos que hoje se ver como um benefício para diminuir uma contratação de um
professor, um fechamento de uma turma, que o maior prejuízo que a gente tem
na segurança a primeira estalada de chicote que a gente tem na segurança,
então se alguém né for discutir a segurança que leva essa mensagem que é de
suma importância é de inteira necessidade Janete aí que é a Ex Diretora do
Nossa Senhora de Lourdes, nós temos duas escolas de sexta ao nono ano em
Pinheiros que é o Emílio Carlos Lindemberg, elas começam com 4 6º ano cheio
120 alunos, sabe quantos alunos que ela recebe em média no primeiro ano 70,
80 é mentira minha diretora, esses outros 40 alunos vocês acham que eles
foram para onde foram abduzido, sumiram, eles pararam de ir para escola, sabe
qual é a nossa preocupação com isso nenhuma, não existe nenhum projeto,
nenhum levantamento para, não existe ninguém que vai lá a porque você parou
de ir para escola, então fica esse questionamento ai sobre segurança,
parabenizar a todos os envolvidos pela vacina eu acho que a gente esclareceu
tudo que tinha que esclarecer né, dizer que nossas intenções nunca foi
ridicularizada, diminuir nenhum funcionário da saúde, a gente sabe do trabalho
que eles estão tendo Inclusive a gente tá aqui defendendo incessantemente que
seja devolvida a eles o seu direito de 40% de insalubridade, sobre a CESAN, e
CESAN kkkk, eu te falei que você estava inlegal essa primeira decisão de muitas
que ainda virão, parabenizar o controlador Pablo Moreira pela ação, mas isso é
antigo que eu venho falando que ela trabalha sem ter concessão pública, que a
CESAN colocou de goela abaixo, que ela não tinha condições legais está
realizando o serviço, essa é a primeira decisão que mostra isso e vão vir muitas
outras que ela não vai se dar por vencida né, ela vai insistir mas eu tenho
certeza que nós vamos sair vitoriosos, não que eu sou contra o saneamento eu
sou favorável não que eu sou contra o pagamento sou favorável à pagamento
justo, eu não sou favorável a iniciar uma cobrança no meio de uma pandemia
onde você pega um comerciante que tem um ano e seis meses encurralado no
seu comércio você entrega para ele aqui toma você pagava r$ 100, agora você
vai pagar 200 de água, Isso eu sou contra porque se tem um momento ruim para
começar essa cobrança na história inteira foi esse, em plena pandemia Pelo
amor de Deus né, e por último quero relatar aqui sobre a questão do SAMU,
primeiro quero parabenizar todo o empenho que o Governador tá tendo com a
saúde, todos seus zelo, todo seu interesse em vacinar, o seu planejamento
investir em UTI que não serão desmontadas, né Leitos permanente é uma
estratégia de muita importância muitos sabem que a covid vai passar e os leitos
permanentes irão ficar sem um benefício da nossa região, ou seja não se
investiu em hospitais de tendas né montáveis que depois que acabar a
pandemia irão sumir, elas irão continuar, então nós teremos uma quantidade
razoável de UTI mas não podemos por causa de todas essas outras coisas boas
que estão sendo feitas deixar de falar o que tá acontecendo com o SAMU na
nossa cidade, e eu acho que o Samu é um projeto maravilhoso onde ele
funciona, aqui em Pinheiros Nós estamos tendo inúmeras dificuldades, o
atendimento mais rápido que o Samu fez Demorou 49 minutos, o SAMU tá
esperando o quê o cara não morrer para socorrer, se ficar viva eu salvo, então
assim acho que a gente tem que ir atrás disso passou do ponto o SAMU não
atende a zona rural porque fala que não tem referência, não sei se o senhores
sabem mas se a gente for pedir para que o SAMU vai até umas horas Rural ele
fala que não vai poder atender porque não tem referência, penso que a gente
deveria investir esse dinheiro foram quase 203 mil reais nós investimos no
SAMU 33.000 por mês, r$ 1000 mais de r$ 1000 a diária que a gente paga pelo
Samu, teve um mês que nós tivemos 24 atendimentos e isso aí nossas
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ambulâncias fazem no final de semana com pouco inspediente, corrida para
Colatina, transferência de paciente, busca de paciente de alta, e o SAMU nós
investimos 33000, por 24 atendimentos e 24 atendimento com sofrimento, então
já para encerrar que tá dando meu tempo o secretário já tá se coçando ali na
cadeira para falar tempo Vereador, eu agradeço a todos pela atenção como eu
disse eu acho que o Samu é o que nós devemos sim cobrar uma melhora do
serviço imediato né, talvez levar em consideração a possível não continuidade
eu não sou contra o SAMU, eu sou favorável mas que ele funcione para que a
gente tem um atendimento de 15 a 20 minutos e não de 40 a 50 minutos, que da
forma que tá está horrível, sobre a segurança é o que eu disse não separa o
discurso da segurança de educação nós não vamos resolver se nós não
atacamos a outra ponta, é isso que eu tenho,-----Vereador Pablo------ você me
dá um tempo vereador rapidinho só para complementar também como foi feito
no projeto do Vereador Diego, nós apresentamos hoje uma indicação também,
após uma conversar lá no hospital com a direção da possibilidade do município
adquirir veículos para buscar os paciente de alta, porque as vezes o paciente
tem uma alta lá e a ambulância esta lá em Colatina foi o que aconteceu esses
dias, e as quando está voltando tem outra urgência e não está dando conta em
as ambulâncias buscar os pacientes de alta, por isso nós encontramos uma
solução de indicar o Prefeito que compre ou adquire algum veículo para só ficar
nessa área, porque além de não precisar usar a ambulância para uma outra
finalidade, porque a ambulância não foi feita para buscar paciente de alta, foi
feita para levar paciente que precisa de atendimento, ai nós vamos desafogar as
ambulâncias e ter mais um recurso para trazer mais dignidade aos moradores,
obrigado pelo tempo ----Vereador Lucas----é isso complementando a fala do
colega como ele explicou a única coisa que a gente quer, e que o cidadão seja
atendido porque muitas das vezes tem ocorrido paciente receber alta 17 horas
né Anderson, e a ambulância só ir lá buscar lá às 10hrs as 11 horas, e todo
mundo que tá aqui sabe do que eu estou falando que já deve ter recebido
mensagem, boa noite a todos e uma ótima semana.Usou da palavra o Vereador
CLEOMAR SOARES DE SOUZA - Boa noite a todos, gostaria aqui
cumprimentar a mesa diretora na pessoa do nosso Presidente Edivan, nosso
jurídico, cumprimentar os vereadores, a vereadora Janete os servidores da rede
sim na pessoa do meu amigo Genilson, e dizer o motivo que eu tenho aqui essa
noite usar a palavra fazer o uso da palavra primeiramente agradecer né como o
companheiro Anderson disse né da contratação da médica que vai estar
atendendo a zona rural é um grande sonho né que o meio rural na nossa região
ele estava sendo atendido, e desde já deixo meu agradecimento também ao
médico Dr Maurício com toda dificuldade que ele teve deslocado seu tempo,
parte do seu tempo para poder tá atendendo a zona rural, um pouco tempo mas
que ele jamais deixou nenhum paciente sem ser atendido que o limite de ficha
dele é 16 com 2 de urgência, Mas como ele ia poucas vezes nas comunidades
muitas vezes tinha 25 e 30 pessoas ninguém nunca voltou sem ser atendido,
então queria aqui deixar meu agradecimento Doutor Maurício pelo ótimo trabalho
que desempenhou nas comunidades do Meio Rural, dizer também vereadora
Janete as nossas reivindicações que a gente fez nas comunidades comunidade
de São José de Jundiá, Alagoas Seca onde estava também o companheiro
Edvan, Pablo, o Diego, eu acho que os vereadores que foram só foi só foram
nós mesmo né porque os demais já tinham agenda no dia mas o vereador
Anderson, Vereador Welton, os demais vereadores aqui a gente representou
todos vocês que a gente sabe do empenho e da Dedicação de cada um de
vocês pelo meio Rural, então na comunidade de São José Jundiaí as famílias
reivindicaram o que, a qualidade da água que eles estavam bebendo, então
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como a limpeza do poço artesiano daquela comunidade já foi já havia sido feito
mas necessitava da troca da bomba porque as famílias estavam padecendo uma
grande dificuldade, então também foi feita a troca da bomba a empresa Caliman
de Linhares foi até a comunidade a prefeitura autorizou a troca levou uma
bomba nova de maior potência colocou instalou no posto e também foi feita a
limpeza do reservatório a onde a água fica armazenada para abastecer todas
aquelas famílias daquela comunidade, Hoje eu estive também com coordenador
Sérgio Franco ele até o final dessa semana início da outra ele vai estar indo
coletar a água do reservatório, e coletar água de três casas para poder tá
levando para análise em laboratório para saber a qualidade da água que as
famílias estão bebendo usando naquela comunidade, se é uma água própria que
dá para ser utilizada em consumo humano, também foram feitas também
distribuições de cestas básicas através da ação social parabenizar e agradecer
que o secretário Paulo Giovani que atendeu as medicações daquela comunidade
também da comunidade Vila Fernandes também algumas famílias foram
atendidas, foram receber algumas cestas básicas que foram levados através da
ação social, parabenizar e agradecer também o secretário Arlindo que hoje a
secretaria de agricultura iniciou no trabalho de manutenção nas estradas
novamente após essa chuva, então acredito que esteja hoje na comunidade São
João do Sobrado e Brunelli, mas acredito que vai ser feito todas as áreas do
Meio Rural do nosso município estive conversando com ele agora à tarde ele
falou que assim que essas máquinas chegarem do Sobrado vai estar fazendo a
até a Vila Fernandes, São José do Jundiá, Brunelli e também já fez também né
vereador muito obrigado, então é muito importante isso porque no momento que
os produtores precisam de estradas boas para poder está escoando a produção
do café, então isso é muito importante eu gostaria de parabenizar a secretaria de
agricultura, e também deixou um pedido aqui gente que hoje eu fui cobrado
também por algumas famílias da comunidade do bairro canário essa cobrança
que eu passo para todos nós e os demais vereadores aqui, a respeito do
vestiário daquela comunidade do bairro canário porque parece que se iniciou a
obra não foi concluída pelo que eu fiquei sabendo que eles me passaram tá
sendo utilizado o campo, eu nem acreditei porque não pode existe um decreto
que proíbe qualquer tipo de atividade eu até pensei que possa ser do projeto que
o Tevaldo mais o outro Wilson né tem lá, eu até pensei isso aí mas eu falei que
ficaria de buscar informações sobre isso para falar com essa família dá uma
parte do nosso presidente Edvan,------Vereador Edvan---- Obrigado vereador em
relação à reforma então assim eu acho que quase todos receberam essas
reclamações, não é que o vestiário tá sendo utilizado para outros fins Inclusive
uma das denúncias foi a própria polícia que que fez né pediu para tomar
providências pelo fato sendo utilizado por usuários, então nós encapamos essa
luta junto com outros colegas também que tiver acompanhado junto com a
secretária para poder fazer revitalização, em meio a pandemia caiu se no
esquecimento e uma vez que eles estão dando prioridade para a reforma das
escolas segundo eles não estão tendo demanda e mão de obra suficiente para
poder disponibilizar para poder fazer a conclusão lá daquela obra, sim só foi o
que eu acompanhei junto a secretária, e como foi acabou que poderia cair o
esquecimento uma vez que eles achou que não vão estar utilizando o campo
mas, como vossa excelência está falando aí né Teve alguma denúncia que o
pessoal estão utilizando que é outra coisa tem que ser revisto né, mas assim
esperamos que eles possam concluir não para o uso do esporte, mas assim
para evitar que as pessoas possam estar utilizando daquele espaço para fazer
para outros fins né,-----Vereador Cleomar---- nossa companheira então no caso
pelo que a secretaria de esporte educação a Marinete disse vai ter o término
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daquela obra-----Vereador Edvan----- e o que que ela fala é questão da mão de
obra que não tem porque eu estou priorizando as escolas assim Várias escolas
estão sendo reformadas no município estão alegando isso, apesar que nós
pedimos né junto a secretaria que possa ser feita a contratação de uma empresa
porque para poder finalizar porque dada a importância do espaço e das coisas
que estão acontecendo lá, ---- Vereador Cleomar--- Obrigado pela informação
colega, também gente como a gente os nossos companheiros que me
antecederam falaram muito de saúde né a gente quer parabenizar né todos as
equipes da saúde que atuam em nosso município né pelo empenho, pela
dedicação nesse momento tão crítico né, que a nossa sociedade o mundo
enfrenta e a gente vê a satisfação a disponibilidade de cada profissional em
atender bem, em dar o máximo de si para tentar salvar vidas, e pedir né a
população vamos sair de casa apenas nos momentos que a gente tem que sair,
não vamos pensar que isso já tá acabando já acabou, então é uma situação
muito complexa não adianta somente o corpo da saúde né profissionais da
Saúde fazer a sua parte se parte da população não fizer, então isso é um
trabalho em conjunto que depende de cada um de nós que depende
principalmente de quem da população, concedo uma parte ao nobre ----vereador
Anderson----- Cleomar muito importante você frisar esse assunto porque o
médico do Sobrado Eduardo está de férias ele fez testagem na sexta-feira a
onde 20 pessoas foram testadas 17 pessoas deram positivo, então isso é muito
importante a pandemia está aí a terceira onda o interior no 15 de Maio alguns
lugares já estão com esse problema é muito importante não pode afrouxar temos
que manter a vigilância, temos que manter uso de máscara, as recomendações
e vacinação para dar para conseguir vencer pandemia só assim Ok muito
obrigado,--- vereador Cleomar---- então gente muito importante a participação de
cada um de nós né para que nós possamos vencer juntos esse Grande Desafio
que nos é impetrado nesse momento, também algumas pessoas do Meio Rural
quando a gente o vereadora Anderson estava falando aqui mandou uma
mensagem para a gente Lutar em prol também de uma unidade móvel
Odontológica para o meio Rural que não tem, não tem atendimento odontológico
para as pessoas da área rural, antigamente tinha um ônibus que levava o
dentista auxiliar de dentista a todas as comunidades do Meio Rural, mas não
tem a gente junto com o vereador Welton, Vereador Anderson, a gente fez um
pedido ao Deputado Federal da Vitória se pudesse disponibilizar uma emenda a
onde
possamos adquirir né essa unidade móvel para poder atender
Odontológica unidade móvel Odontológica, assim atender o meio Rural do nosso
município que todas as famílias hoje à tarde fiz um levantamento de quantas
pessoas cadastradas tem na nossa região apenas que Brunelli, Capitão, Lagoa
Seca, Vila Fernandes, São José do Jundiá, Jundiázinho, 15 de Maio, quantas
pessoas tem cadastrado basicamente 1.700 pessoas cadastradas,então 1.700
pessoas sem atendimento odontológico, então é uma coisa que cada um de nós
não somente Eu, Vereador Anderson, Vereador Welton, mas todos os demais
tem conhecimento tem influência com um deputado pode estar pleiteando isso aí
gente porque nós estamos aqui para trabalhar juntos para melhoria do povo,
como disse o vereador Anderson quem tem que tá bem, quem tem que estar
atendido e satisfeito, é a nossa população então se nós podemos nos unir mais
um pouco nesse sentido dessa batalha aí porque é uma coisa importante que o
meio Rural não tem atendimento odontológico, e cada um de nós fazermos a
nossa parte eu tenho certeza que com a nossa união a gente vai conseguir
trazer essa unidade móvel Odontológica para o meio Rural, tempo Vereador no
mais agradecer a todos tenha uma boa noite a todos que Deus possa nos levar
até os nossos lares com segurança. Findo o momento de oradores o presidente
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agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos desta
sessão às 21:15 (Vinte e uma horas e quinze minutos) e, para constar, eu
..............................................Pablo Renan do Nascimento Pereira – 1º
Secretário, conferi a presente Ata, que lida e achada conforme será assinada por
mim e pelo Sr. Presidente, conforme art. 154, § 4º do Regimento Interno
Cameral.

PABLO RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA
1º Secretário
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Presidente

