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Ata nº 018/2021 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos
dezenove dias do mês de julho 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, reuniuse a Câmara Municipal de Pinheiros em Sessão Ordinária sob a presidência do
Vereador Edvan Silva Alves que, após declarar aberta a Sessão convidou o
vereador Pablo Renan do Nascimento Pereira 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 Olivira
Guzo - Diretora Geral, Gilson Teixeira de Oliveira – Procurador Geral e Nacielma
Souza Paz – Auxiliar de Serviços Gerais. Prosseguindo a sessão o Presidente
determinou a secretária da mesa que procedesse a leitura do EXPEDIENTE
constante de: PROJETO DE LEI Nº 031/2021 – “Dispõe sobre o direito ao
Aleitamento Materno em todo e qualquer estabelecimento público ou privado do
município de Pinheiros/ES e dá outras providências. ”; INDICAÇÕES NºS:
233/2021 a 249/2021 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: JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA do Vereador
Pablo Renan do Nascimento Pereira, justificando sua ausência da Sessão
Ordinária do dia 05 de julho de 2021 – Aprovada por unanimidade. Não havendo
mais matérias para a Ordem do dia o Presidente concedeu a palavra a munícipe
Joselania Alves Costa inscrita para falar. Após o presidente concedeu a palavra
aos oradores inscritos no livro. Usou da palavra o Vereador WELTON DE
JESUS PAIVA - Boa noite Presidente, mesa, colegas vereadores, colega
vereadora e o público aqui presente, o motivo vou pedir licença para mim tirar a
máscara aqui presidente, o motivo de subir nessa Tribuna aqui hoje Presidente e
colegas é agradecer a comitiva do nosso prefeito Arnóbio que foi até Vitória
ajudar a cobrar um pedido que nós colegas vereadores fizeram um tempo atrás
e agradecer a dona Marinete que ela já cedeu até o espaço desses curso né
qualificar, agradeceu o Pereira que na época nos atendeu o senhor juntamente
com colega vereador Pablo e os outros colegas vereadores, que a gente fica
feliz de a gente correr atrás sair das nossas casas da nossa cidade as
madrugadas, a gente gasta até do próprio bolso para ir atrás de benefício para a
população e a gente cava o ouro só que quando o ouro é encontrado nós a casa
não é lembrada mas vou usar a palavra que uma frase que meu amigo Anderson
Vereador me falou um tempo atrás que eu não vou esquecer nunca, quem tem
que saber dessas conquistas é o povo, quem quiser pegar carona e aproveitar
nos nossos pedidos que fique à vontade porque nós fomos eleitos pelo povo e a
demanda da população a gente faz de tudo para tentar resolver se a gente não
conseguir resolver pelo menos estamos tentando, por isso que eu agradeço a
comitiva que foi lá hoje tá voltando com a boa notícia desses cursos para a
população, espero que o curso seja no mesmo local que o pessoal qualifica veio
olhou Dona Marinete com carinho e cuidado foi lá pintou a escola, o espaço para
esperar esses cursos para população que tanto sonha com melhorias no nosso
município, essas são as minhas falas e agradecer em nome dos funcionários da
Agricultura a comunidade São Domingos que graças a Deus por luta de todos
que eu tenho certeza que todos vocês passaram lá de casa em casa pedindo
apoio, pedindo um voto de confiança e tem uma obra lá prontinha entregue para
comunidade que é uma barragem tão sonhada pela população, muito obrigado e
um boa noite a todos. . Usou da palavra o Vereador EDVAN SILVA ALVES Mais uma vez boa noite a todos público aqui presente, vereadores, vereadora,
público que nos assistir, amigo Fábio Josep, esteve em Vitória a semana
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passada fazendo visita nas secretarias como Welton falou isso é importante todo
mundo que está engajado pela melhoria do município temos que aplaude de pé
da mesma forma que a nossa munícipe hoje veio aqui de forma louvável né
fazer um pedido nem entendo como uma crítica, foi um pedido né que é assim
que funciona as coisas quem quer que as coisas aconteçam tem que buscar e
correr atrás e mostrar onde tá o erro para que possa ser corrigido, parabéns a
munícipe mais uma vez ao Fábio todos que tem buscado melhorias para o nosso
município. Subo dessa Tribuna falar sobre indicações na primeira parte de minha
fala não sei se notaram hoje eu fiz duas indicações que já foram feitas no
mandato passado né que a em relação a pavimentação do Juraci ao Pátio do
Juraci, e a construção de uma praça no bairro Santo Antônio naquele local que
está não posso dizer que abandonado né que o pessoal usa em frente à escola
Jaqueline Jantorno, é isso o nome da escola que eu confundo as duas, a
Akisaski aqui com a Jaqueline Jantorno, é isso no mandato passado fizemos a
indicação e fizemos a indicação da Praça da Colina porém chegou um momento
que eu vir que eu não teria forças para lutar e conquistar os dois pedidos, então
abrir mão de um determinado momento, e foquei da Praça da Colina durante o
nosso mandato outros colegas também foram lá ouviram, buscaram e também
contribuíram mas o meu foco foi a praça da Colina que Deus nos abençoou com
a contemplação e agora volta a fazer novamente essa indicação da Praça do
Santo Antônio e onde eu tiver oportunidade de falar e voz, estarei cobrando do
prefeito a construção daquela praça para que aquelas pessoas como a nossa
colega falou hoje aqui tão carente necessita de um espaço urbanizado para que
as crianças possam ter um momento de lazer, as famílias possa ter um
momento de lazer digno dos moradores daquele bairro, em relação a
pavimentação da escola, pavimentação e Paisagismo na escola Juraci Cardoso
Viana encampamos uma luta no mandato passado aonde estava na iminência
de conquistar essa pavimentação porém nosso amigo Welton conseguiu uma
além da pavimentação nós tivemos lá, fizemos um projeto junto a secretária para
construção a reforma da escola geral, porém na época o município entendia que
não tinha forças financeiras para fazê-la, e porem o pátio estava na iminência de
sair, porém o nosso amigo Welton conseguiu junto ao Deputado da Vitória, ao
Governo do Estado a possibilidade que já está protocolado desde o mandato
passado da reforma geral, então se foi passado para mim o seguinte já que vai
vir a reforma não tem como a gente gastar agora com Pátio sendo que vai vim
uma reforma ampla, concordei só que assim nos últimos dias eu tive a
informação que na reforma, Welton pode ater falar também, não vai ser
contemplada para o pátio a pavimentação do pátio e fiquei surpreso com isso
falei poxa abriram mão de fazer lá atrás porque estaria na reforma, aí falar agora
que não está a pavimentação, por isso estou refazendo a indicação estarei
novamente cobrando o nosso diretor Jason que foi um que encampou a luta
também que quando chove lá o Pátio fica todo inviável para as crianças, fica
todo mundo mutuado lá dentro da escola, é um sonho do diretor não só o pátio
como a reforma, mas iremos agora encampar de novo novamente essa luta aí
pela pavimentação, colega Welton,-----vereador Welton----no projeto no nosso
pedido lá colega Vereador tinha esse pedido também só que assim eu sei que
as emendas os projetos, eles são demorados demais só que a prefeitura
recebeu o e-mail se eu não me engano foi no dia 25-09 de 2020 e ninguém
respondeu esse Ofício que foi a secretaria, a SEDU pediu as documentações e
por último mandou de novo e ficou um bom tempo eu queria pedir aos colegas
vereadores e falar para o público presente os que está nos assistindo que a
gente luta atrás dos benefícios para nossa comunidade Às vezes a gente perde
algum emenda parlamentar por falha do próprio município Por que demora a
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responder um e-mail aí as pessoas cobram na rua o que que o vereador faz
simplesmente a gente não consegue fazer a obra mas que a gente corre atrás
de quem pode nos ajudar e a gente fica chateado porque a falha de alguns a
gente acaba perdendo os benefícios para nossa cidade, mas juntamente com os
colegas vereadores a nossa Secretaria de Educação Marinete e o prefeito
Arnobio, nós estamos lutando e com fé em Deus esse sonho vai ser realizado
em breve, muito obrigado vereador, --------vereador Edvan------então assim nós
temos que encampar o colega Diego também fez a visita o pessoal deve ter
falado da necessidade a Janete também né da pavimentação, e então assim
todos tem que cobrar entendeu eu sei que eu encampei essa luta lá atrás, entrou
outros colegas na reforma mais ampla o Diego fez agora todo mundo tem que
cobrar porque quando se bate na mesma tecla entendeu alguém vai enxergar
que a necessidade de se de ser feito algo a palavra com a vereadora Janete----vereadora Janete----- É muito triste ouvir que uma escola precisa e ninguém
atende nós já visitamos cinco escolas é isso aí nosso colega Diego, Anderson,
Pablo, e a escola Juraci Cardoso Viana está em estado lastimável hoje é a
escola que precisa de providências urgente é inadmissível ver nossos alunos,
nossos estudantes com uma escola naquela condição então quero parabenizálos vamos correr atrás sim a população precisa porque ficar de braços cruzados
aguardando aquele meio que não chega, aquele meio que documentação não
está enviando isso é inadmissível, isso é vergonhoso, e eu acredito que nós
precisamos sim unir nossas forças em prol de uma reforma geral da escola da
escola Juracy Cardoso Viana que hoje para mim ao meu ver enquanto
Educadora é a pior estrutura física que nós temos dentro do nosso município
Obrigado colega-----vereador Edvan----- Hoje também tivemos mais duas
indicações em relação a extensão de rede, Eu e o colega Welton somos
cobrados, e acredito outros também vão que foram em relação ao nosso
Contorno né que a anos tem a reclamação da Escuridão favorecendo aos
meliantes né assaltos, caminhoneiros pessoal reluta passar lá à noite, então nós
fizemos a solicitação né que é onde os colegas também pode encampar junto
conosco esse pedido, e do assentamento também Nova vitória né trecho que
liga do Pinheirinho ao assentamento também que quem trafega por ali né sabe
que a necessidade, agora com muita alegria eu queria falar sobre uma visita que
tivemos na comunidade de São José Jundiá na última quinta-feira estive
acompanhando o Engenheiro Sérgio Alves da SEAG na Secretaria de Cultura do
Estado, aonde ele veio fazer a última vistoria para que as pedras da
pavimentação Rural possa tá chegando naquela comunidade na comunidade, foi
um momento de felicidade, foi uma coisa rápida né ele me ligou na quarta à
tarde então assim eu acabei tentando falar com Cleomar na quinta pela manhã
porque ele falou que ia vir às 9 horas eu achei que eu iria na câmera para depois
tá indo, e de repente mandar uma mensagem aí foi ele chegou mais cedo eu
tentei falar com o Cleomar, já tinha até esquecido que Cleomar estava no curso
mas enfim estive lá representando e assim Foi um momento assim gratificante
vocês vão ter que me dar mais tempo depois eu que estou na metade ainda das
minhas falas,---inaudível---- 2000 vou falar julho de 2019 mas eu vou falar aqui,
então assim foi um momento de felicidade agradeço Lucas porque a gente sabe
a batalha que a gente encampa né, quando você se encontra uma coisa que
você consegue na vida pública você não consegue as conquistas de um mês
para o outro, às vezes dentro do próprio ano sempre o tempo ele é ardo, ele
machuca entendeu ele cria feridas que só vem cicatrizar quando você recebe
essas notícias, então assim desde 2019 quando o Paulo Foletto deputado
federal licenciado que ocupa a secretaria de agricultura teve no município em
uma conversa informal com ele na rádio na Rádio sim ele estava dando
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entrevista fiz um pedido para ele da pavimentação Rural da Comunidade São
José do Jundiá, e perguntei a ele naquele momento ele foi não pode fazer o
pedido que eu vou te atender falei posso fazer a matéria fazer no Facebook a
matéria que você vai se comprometer a ele falou pode fazer, fiz a matéria onde
ele se comprometeu depois posteriormente foi com o prefeito Arnóbio protocolar
o pedido na época o Leilson nos acompanhou que ele representava a barragem
aonde o Rodrigo Vaccari subsecretário também nos garantiu que iria sair em
meados de Junho que ia ter a licitação porém todo mundo sabe que aconteceu
2020 depois de Março pandemia as coisas parou e nada aconteceu, porém
assim Deus é justo me deu um mandato novamente juntamente com a
população acreditou em mim, peço os colegas para poder falar mais uns
minutinhos só para concluir, e Deus é tão justo que me deu essa oportunidade
de estar novamente aqui e poder está entregando junto com vocês essa
pavimentação, um engenheiro ele falou que é de 15 a 30 dias para tá chegando,
a gente tem que confiar na palavra deles nós estamos fazendo nossa parte
quanto cobrar e buscar, então assim tem que agradecer a Deus por esse
momento a toda a câmara de vereadores há passada e a atual, os colegas
Cleomar e Anderson que acompanharam desde o início do pedido que esteve lá
né acompanha desde o início também, então assim frisar a vereadores Janete
que também está buscando melhorias direcionada para aquela região, então
todo mundo nessa hora tem que aparecer tem que dá a César, o que é de
César, então assim tem que agradecer muito ao Deputado Paulo Foletto que
hoje é o secretário de agricultura que tem olhado com carinho pelo nosso
município e todos os colegas que estão indo procura lo é bem recebido e de
forma assim que dentro das condições ele está abito a atender a nossa
população, fico preocupado Confesso que estou feliz mas preocupado porque
tem as forças né aquelas forças do mal aquelas pessoas que não querem que
as coisas aconteça o que aconteça só pelas mãos dela, e eu até comentei com
Cleomar hoje nós conhecemos a trajetória a história de como foi, para mim
Independente de quem traga não tem dificuldade de subir nessa Tribuna aqui e
falar foi fulano que ajudou a trazer, foi beltrano que ajudou a trazer porém assim
eu vou ser sincero com vocês e não é maldade não, porque assim a gente vê a
necessidade da comunidade da comunidade mas se aparecer alguém como eu
já recebi assim algumas mensagens dando a entender que pode acontecer que
vá intervir contrário caso não venha pelas mãos da pessoa enquanto eu tiver
oportunidade de usar o microfone, enquanto eu tiver oportunidade de falar para
a população eu vou estar evidenciando quem foi contra a chegada da
pavimentação, e quem lutou para não chegar, então assim vocês me conhece
colega do mandato passado sabe que eu não estou blefando e assim que dê a
César O que é de César né se outros querem trazer que traga para outras
comunidades Nova Vitória, Olinda, tem tantas outras a serem contempladas aí
então assim não é uma ameaça é uma promessa tá porque assim eu acho que
não pode por causa de questões políticas uma comunidade igual àquela não
pode ser atrapalhada, aproveitar já encerrando aqui falar que hoje abriu as
inscrições para o estágio remunerado por Estagiários né uma conquista no
passado onde nós tivemos participação junto com a câmera passada e
agradeceu ao prefeito Arnóbio por estender o prazo porque tivemos dor de
cabeça nos editais passado era só um dia e os alunos não conseguiram fazer e
depois ficava tentando fazer inscrição e não conseguia mais e o prefeito Arnóbio
foi sensível a essa demanda e colocou o prazo a partir de hoje 19 né até o dia
26 para que todo Estudantes estejam aptos né aí tem um espaço de tempo para
poder fazer as suas inscrições, aproveitar para fechar e agradecer a Deus por tá
tomando conta de nós agora nosso município já tem duas semanas ou 3 se eu
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não me engano, que está no risco baixo o estado tá ficando quase todo verdinho
só que nós não podemos relaxar né temos que ter essa consciência de ter
nossos cuidados todo mundo, toda a população porque não depende só dos
governantes Isso é uma luta de todos e todos têm que encampar essa luta aí
agradecer a Deus também nosso amigo Pablo e em nome dele né o agradeço a
Deus a vida de todos que passaram por essa doença, e hoje ele está retornando
conosco aqui passou pelo período de quarentena, e no mais dá um abraço a
todos um beijo no coração de vocês. Usou da palavra o Vereador WALAS
FAZOLO DE SOUZA - Colegas vereadores, vereadora boa noite, meu amigo
Junão em nome dele cumprimento todos munícipes presente, meu tema a ser
abordado aqui hoje é segurança, Capitão Costa Viana em nome do Capitão
Costa Viana e o sargento Freitas eu o cumprimento a todos os PM não só de
Pinheiros e sim do Brasil inteiro, hoje eu tive na companhia e foi recebido pelo
Sargento Freitas, Capitão Viana e eu vou fazer um convite aqui ao vivo até para
os munícipes que estão nos assistindo pelas redes sociais, uma visita a
companhia da Polícia Militar de Pinheiros já tem uma agenda vai marcar uma
agenda para semana que vem e eu queria todos os colegas vereadores para
receber o Capitão Viana que tá aí hoje na companhia comandando a companhia
e ele fez questão que todos vai lá tá que a gente possa conversar e ele hoje
abordou uma situação lá que eu fiquei assim parado vou lembrar até do colega
Lucas que sempre fala de evasão escolar, e ele fala que segurança tem que
andar junto com ação social, com a educação fazer um trabalho junto com
conselho para que a segurança dá certo, ele falou até como uma criança ela tem
que ser criada para ela entender o que eu certo o errado, aí eu faço o convite
colegas vereadores que assim que eu marcar uma reunião com ele lá eu vou
avisar com antecedência para que vocês possam estar presente para receber o
capitão e fazer uma parceria para que a segurança de Pinheiro volta a sorrir, a
segunda abordagem que eu vou falar aqui talvez pode até algumas pessoas
entender que é ciúme mas não, eu fui registrado como Wallas Fasollo, eu sou
Vereador aqui hoje por quatro anos talvez depois de quatro anos não sou mais
vereador, mas eu sou munícipe Wallas Fasollo como qualquer um cidadão,
segundo as postagens que eu vejo em rede social lá em sobrado em grupo de
WhatsApp que aconteceu uma reunião lá no final de semana com as pessoas da
CONTEC, uma empresa contratada pelo Governo do Estado que é um sonho de
50 anos que nós todos aqui somos munícipes e queremos isso nem Vereador,
Vereador talvez é uma passagem na vida da gente de 4 anos, talvez não por 4
ano que amanhã a gente talvez não amanhece vivo, aí fizeram a reunião lá com
pessoas escolhidas aí segundo as redes sociais indicou que a empresa
CONTEC não queria a presença de vereador alguém de vocês foram convidado,
aí fizeram essa reunião lá eu fico assim sem entender diz que a abordagem
dessa reunião seria como que a empresa ia trabalhar ali na segurança do
trânsito para lá e para cá, eu acho que Eu como munícipe que eu passo nessa
estrada muito mais que certas pessoas que esteve lá na reunião, eu trafego
nessa estrada 24 horas por dia tinha que ter me convidar não é ciúme não, é
que eu trafego 24 horas, para mim ficar sabendo como seria as abordagens dos
trânsitos o siga e pare, mas não eu acredito assim gente que nosso país Brasil
ainda tem que aprender muito sabe porque o país Brasil ele tem que levar
política não politicagem, porque dá para entender o que vou falar até para o
governador para o diretor da CONTEC, essa casa de lei nossa aqui eu sei que a
empresa foi contratada pelo governo mas essa casa de Leis nossa aqui Arnóbio
é presença disso porque é uma parceria com a nossa administração e hoje um
presente que a gente tá ganhando de 50 anos conquistado, pedido por muitos e
muitos que passaram aqui, hoje eu acho que até um aniversário quando a gente
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recebe um trem desse eu deixo aqui isso não é ciúme não é nada, podia ter me
chamado como cidadão, eu sou registrado como Wallas Fazollo não vereador
você entendeu e essa é a minha insatisfação mas deixo aqui em dizer para
vocês a empresa CONTEC a administração de Pinheiros, e essa casa de Leis
aqui é parceira tanto do Governo do Estado quanto do município de Pinheiros
viu, e uma boa noite a todos. Usou da palavra a Vereadora JANETE BINDACO
AKISASKI SILVA - Nosso Boa noite ao presidente Edvan, a mesa diretora, ao
nosso jurídico, a nossa querida Marlene e Nasça, os nossos nobres colegas
vereadores, ao público presente, aos nossos munícipes que estão nos assistindo
pela rede sociais, e em especial nosso boa noite para os nossos corredores
Eliene e Alex Santos, obrigada por terem vindo terem participado isso é muito
bacana e nos faz alegre saber que os nossos municípios estão participando,
quero também agradecer a presença de Landinha que veio né fazer uso da
Tribuna e isso é bacana e significa que a câmera está aberta para os nossos
munícipes colaborar com essa casa Legislativa e encaminhar as suas
demandas, quando a Landinha fala sobre o ônibus que nós estivemos presentes
eles me convocaram acredito que também outros colegas vereadores mas eu fiz
questão de um dia ir acompanhar a saída deles para o tratamento médico e lá
nós podemos perceber o quanto aquelas pessoas que estão precisando de ir até
um tratamento médico como que elas estão sendo tratadas, é vergonhoso
também isso aí que que nós fizemos ouvimos a reivindicação tiramos foto do
ônibus levei até o secretário de saúde o senhor Ivan Silvestre e lá ele nos disse
que já a via o processo para cuidar de do ônibus tem que colocar o insulfilm,
porque a cortina hoje não é mais permitido e que o processo estava parado e aí
conversamos e ele nos disse que estava anotando e que a partir daquele
momento ele iria passar para que o processo tivesse em andamento, então hoje
não é do meu conhecimento não sei se vocês tem algum conhecimento se o
processo andou ou não, então em nome da casa a gente fez esse contato e a
gente está acompanhando como os outros colegas também quando falamos de
assistência social eu acredito que uma assistente social com a demanda que
Pinheiros tem, vocês acham que uma assistente social vai dar conta de fazer
visitas não da Gente olha o tamanho do nosso município quantos bairros nós
temos e que precisão ser visitados não estão sendo visitados por que segundo o
nosso secretário de ação social não atende à demanda então se não atende à
demanda é preciso tomar a providência se não nossas famílias vão continuar
passando fome sim Fábio Josep, porque as nossas famílias não estão sendo
atendidas pela assistente social para dar o parecer que ela precisa para receber
uma cesta básica, então fica aí a nossa sugestão também para que se abre o
processo seletivo para assistente social no nosso município só assim a
população vai ter a sua demanda observada, visitada, analisada, e entregue a
quem se faz por direito, eu quero dar continuidade a minha fala falando sobre o
nosso Esporte eu sou professora de educação física por muitos anos muitos
aqui já foram meus alunos, fui professora e treinadora desportista fui professora
de hidroginástica por muitos e muitos anos e vejo o quanto nosso município
gosta do esporte isso aí é muito importante para um município onde as pessoas
gostam de estar e de praticar, só que nós precisamos de fazer com que os
nossos atletas terem também condição de participar nós temos aí no nosso
município a lei municipal 1303 2016 de 3 de Maio de 2016 do Programa Mais
Esporte, esse programa essa lei é a lei de incentivo financeiro para os atletas
amadores, só que esta lei ela não está funcionando em primeiro de março eu fiz
uma indicação no qual nós mudamos alguns artigos para que a lei viesse a ser
praticada para que ela viesse de fato atender aos nossos atletas amadores, até
o momento nós não temos resposta ainda e quando a gente vê que os nossos
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colegas que estão aí a Eliene e o Alex, esses dois corredores ele já participaram
da corrida São Silvestre, esses dois corredores eles participam das corridas em
todo estado do Espírito Santo, onde são chamados eles fazem inscrição esses
atletas amadores é Eliene o Alex eles estão representando recebendo troféus
recebendo medalhas e lá no final é o nome de Pinheiros que sai quando eles
fazem vídeos, quando eles colocam na rede social, a importância de estar
representando o nosso município Pablo Renan, e aí que incentivo esses
trabalhadores que são autônomos estão recebendo porque eles precisam de
treinamento e começaram a praticar o esporte por brincadeira segundo né a fala
deles e daí a pouco pegaram gosto pelo esporte, então caros colegas eu vou
aqui pedir a vocês de coração nós sabemos a importância do Esporte no nosso
município o futebol, o handebol, o voleibol, a natação, o judô, karatê, olha quanta
coisa bacana que acontece no nosso município porque não dar esse incentivo
para os nossos atletas amadores eles estão representando o nosso município,
nosso município está sendo reconhecido o nosso município está sendo
conhecido de fato por pessoas merecedoras que estão elevando o nome do
nosso município, então eu peço aí a todos os colegas para nos ajudar junto com
o nosso prefeito que também gosta de esportes, o nosso presidente que dá a
área de educação física somos formados dentro de uma área que todos gostam,
quem é que não gosta de praticar esporte, então eu penso que se nós mais uma
vez vamos juntar as nossas forças para ir em busca daquilo que é bom, daquilo
que satisfaz a nossa população como a escola, como rede elétrica, como praça,
não é como estradas, calçamento, que bacana ouvir chegar aqui uma munícipe
e dizer nesta casa de lei como é bom ver vocês vereadores Unidos trabalhando
pela população isso aí eu fico arrepiada de ouvir, porque isso assinar o caros
colegas que nós estamos no caminho certo não tem nenhum de nós aqui que
quer ir em busca de algo sozinho não, nós queremos ir em buscar sim daquilo
que é bom para nossa população, aquilo que é bom para satisfazer os anseios
da nossa comunidade e é interessante porque os nossos atletas ali eles correm
atrás de Edvan, Welton, Pablo, Diego e por aí vai todo mês toda corrida que tem
eles correm atrás para ver quem vai ajudar colega Anderson para ele chegar no
local onde vão participar de uma corrida aí a gente vai atrás da educação não
tem carro, atrás de outra não tem a gente sai correndo atrás da qual secretaria
tem um carro disponível para dar carona para os nossos atletas, então assim é
lastimável a gente tem que falar isso aqui mas eu penso que os nossos atletas
de Pinheiros não só os dois outros por aí eu estou citando o nome dos dois
porque são os dois recentes que estão, mostram por favor o troféu que vocês
trouxeram eles estão ali representando e todas as vezes que eles participam é
troféu na mão, é o nome do nosso município sendo reconhecido tá aí depois eu
até convido no final os nossos colegas vereadores para gente tirar uma foto
junto com ele tá se vocês puderem aguardar para gente tirar uma foto para
mostrar a nossa população que essa casa de lei apoia o esporte do nosso
município, essa casa de lei apoia o projeto que bolsa atleta que está aí com
programa de incentivo financeiro para os nossos atletas amadores terem
condição de treinamento e de uma participação ativa, responsável, justa, para
participar colocar o nome do nosso município em evidência, Obrigada colegas
fiquem com Deus que Deus abençoe vocês principalmente os nossos
convidados ali sejam fortes, tenho fé, que tudo que a gente faz com fé com
vontade dá certo, parabéns por colocar o nome do nosso município em
evidência obrigada. Usou da palavra o Vereador LUCAS PAULO GAGNO
NASCIMENTO - Boa noite a todos, dispenso meus comprimentos que 12
minutos serão pouco hoje, calma gente brincadeira, inicialmente eu quero até
cumprimentar a munícipe que esteve presente mas penso que seria bom que se
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tivesse aqui para ouvir né porque eu estou acompanhando, estou presente na
secretaria ação social, estou cobrando desde o primeiro dia que eu entrei aqui
eu fiz a indicação cobrei inúmeras vezes aqui nessa Tribuna sobre a questão de
distribuição da merenda escolar sobre o aumento das cestas básicas nós
fizemos levantamento que eram distribuídas 100 cestas básicas antes da
pandemia e não tinha verba para aumentar foi aumentado né ainda assim a
questão do pessoal conforme a vereadora citou é insuficiente mas tem buscado
a melhora, então assim dá César o que é de César, né eu acredito que o
companheiro Paulo que tá à frente da secretaria ele não só defende, como ele
deseja ter uma melhor estrutura né então assim a falta de estrutura da secretaria
nós não podemos responsabilizar o único e exclusivamente a falta de interesse
do secretário que via de regra ele tem sido uma pessoa assiduamente todos os
dias que eu precisei ir até a secretaria eu sempre o encontrei lá Independente de
horário marcado ou não, a quantidade de cestas básicas é insuficiente sim
porque devido a pandemia ocorreu um grande aumento e várias vezes nós
questionamos isso aqui, então vale né fazer apenas essa pequena defesa junto
aqui para dizer que a gente vê o que tá acontecendo fica à vontade Vereador----Vereador Pablo---- só para nesses últimos 4, 5 anos que eu acredito que Eu,
Anderson, Welton, Cleomar e Edvan somos vereadores nunca se entregou tanta
cesta básica no município né Isso aí a gente tem que falar porque todas as
famílias que estavam passando por uma situação de vulnerabilidade que a gente
encaminhava voltava para casa sempre sem nada na mão, e agora não é ainda
o suficiente para atender falta mas a última licitação você me dando para 300 ou
400 só em um mês, então para quem entregava nada 300, 400 no mês é muita
coisa não é o suficiente né então acredito que depois também a gente possa
chegar aí até essa senhora e ver quem são as famílias que estão precisando e
cadastra essas famílias porque até onde eu sei tem um cadastro e as famílias
são acompanhados o nosso grande problema é que a Janete disse a falta às
vezes de alguém para ir na casa fazer o acompanhamento mas as famílias
cadastradas até onde você estava recebendo então é só para gente fazer essa
justiça porque nós ficamos 4 anos aqui batendo na tecla que não entregava
então agora mesmo que pouco ainda tá entregando a gente tem que falar então
que a entrega está sendo feita né Beleza -----vereadora Janete----inaudível---não quero ser mal entendida muito pelo contrário o Paulo a gente sabe da
grandeza que está o trabalho dele tá muito pelo contrário ele está fazendo o
atendimento aplausível está atendendo tá conforme a condição que ele tem a
minha colocação é que na verdade o trabalho que ele presta ele precisaria de
fato ter uma equipe maior para dar mais assistência tá porque a gente sabe
todos aqui nós 11 vereadores sabemos o que trabalho que o Paulo tá fazendo
atendimento que ele está fazendo e nos perguntando se você sabe de alguém
tem alguma família não é, não é isso eu sei que o trabalho dele está sendo
exemplar o atendimento divino mas ele precisa para ampliar esse trabalho como
que você disse um grupo de pessoas maior, uma estrutura melhor para que ele
faça realmente um trabalho louvável a altura da capacidade que ele tem de
prestar um serviço a nossa comunidade obrigada,----vereador Lucas----- por
nada vereadora é só como né conforme vossa excelência diz para a gente
deixar bem claro as coisas para não suar nenhuma avaliação negativa ao qual
Inclusive eu quero aqui também parabenizar a funcionária Malbia teve uma
demanda de uma pessoa ligada a área né que precisava de psicólogo, que
precisava de psiquiatra e ela fez um acolhimento totalmente, acolheu a família
100% então assim também enalteceu o trabalho que ela vem fazendo perante o
CRAS lá que a demanda o qual eu recebi de um morador inclusive o áudio que o
vereador Pesão me enviou foi a pessoa teve o retorno e ela deu atenção
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necessária, pois bem quero agradecer também ao Nobre Prefeito pelo grande
trabalho que a secretaria de agricultura realizou na comunidade de São
Domingos na última sexta-feira nós estivemos lá fazendo almoço aliás
almoçando né e o colega Vereador Welton temos algumas ligações com a
comunidade nós estivemos lá também presente e a comunidade ficou muito feliz
a ladeira era um problema histórico lá e deu uma melhorada muito boa, e a
barragem também ficou excelente, sobre os cursos né do qualificar muito bom
que eles venham e ajuda como eu disse né evitar que alguns jovens e
adolescentes permaneçam nas ruas então todo esforço é bem-vindo só deixo
um conselho às vezes eu acho que a gente acaba perdendo algumas coisas
porque ao invés de algumas pessoas cuidarem de onde não tem gente cuidando
fica indo no meio das coisas dos outros tentar confundir a cabeça das pessoas,
então assim mas acabamos de ver aqui uma situação que faltou um ofício Nós
voltamos uma sessão extraordinária sobre uma verba que podia ser perdido do
Capes, então se quem tá cuidando das coisas dos outros tivesse cuidando de
coisa que tá sem ninguém para cuidar receberia os méritos tem espaço para
isso porque tá acontecendo isso e diminuía fadiga com a casa né que tá
realizando um bom trabalho, sobre as indicações eu quero aqui nobres colegas
talvez eu seja o vereador que faça o menor número de indicações hoje até fiz
três ou quatro, teve um colega vereador que até achou que eu estava mais
empolgada mas eu fiz uma indicação novamente sobre a retirada de um poste
de energia que tá caindo desde outubro de 2019 em frente o estádio via de regra
eu tenho sido bem atendido sobre as solicitações de conserto de rua, de esgoto
que não é para mim eu moro na Rua Eurico Rezende eu tenho feito pedido para
os moradores igual o Henrique Ares, Arlindo Favaro, lá perto da casa do
candidato a vereador buguinha né onde a Estela tem um ponto de água de coco,
porém essa questão do poste é antiga e eu fiz uma indicação em 10 de Março
eu juntei anexo eu fiz uma nova indicação e agora eu juntei também aqui que
talvez as pessoas acham que a gente faz a indicação e fica em casa dormindo
eu juntei também aqui os prints da conversa de WhatsApp, eu não quero expor o
funcionário mas mandando né as mensagens eu troquei de aparelho desde o dia
10 de junho que praticamente diariamente eu venho mandando amigo por favor
retira o poste em frente o estádio eu acho que vai ser algo que a administração
que não consegue tirar um poste caído que não tem mais utilidade né, aí a
mensagem que vem de volta é assim tudo bem obrigado aí eu mandei de novo
Bom dia não esquece de recolher o poste Ok, bom dia não esquece de recolher
o poste amigo outro dia, hoje sem falta Ok Isso aqui foi dia 21 de Junho, hoje
sem falta foi Ok muito obrigado, e a gente chega aqui no último dia, amanhã eu
vou mandar de novo no último dia que eu mandei foi Nove de Julho Não
esquece de recolher o poste e anexei aqui, então assim as nossas indicações ao
menos as minhas eu quero que venha ter solução e não são coisas eu acho que
para retirar um pote não precisa de um grande aparato né um pote pequeno que
tá quebrado é só ir lá amarrar Talvez uma máquina ou no muque sei lá, em
qualquer coisa tirar aquilo que tá horroroso, Pois é aquilo está horroroso então
assim fiz novamente indicação amanhã eu não tenho interesse nenhum de citar
a pessoa a única coisa que eu tô fazendo é a crítica construtiva para que a gente
que eu possa pedir outra coisa né que é para consertar a cidade, para encerrar
sobre a escola Juraci o Janete, nós não precisamos ter vergonha não é escola
mais feia do município de Pinheiros semana passada eu estive lá as portas são
mais velhas do que eu, as janelas quase todos os vidros estão quebrados, todos
os pisos remendados então assim aqui ali a gente não pode ir olha só aquela é
uma escola de 1º ao 5º ano é uma escola que vai acolher crianças né e ela não
tem afeição de escola infantil, então eu peço né os colegas que estão solicitando
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fazendo esse pedido aí para quê intensifique e que consigam ter sucesso porque
realmente a escola merece eu tenho certeza que se nós estivermos juntos vocês
podem contar comigo não vou fazer postagem na minha rede social dizendo que
a reforma quem conquistou fui eu, e quem pediu foi eu mas o meu pedido vocês
podem saber que tá junto com vocês, um forte abraço a todos e boa noite. .
Usou da palavra o Vereador CLEOMAR SOARES DE SOUZA - Boa noite a
todos, motivo que eu venho aqui essa noite é para parabenizar todos os
servidores da saúde do nosso município pelo brilhante trabalho que vem sendo
desenvolvido neste ano né durante o período dessa questão da pandemia nosso
município parabenizar aqui também todos os servidores da AMA de Pinheiros
pelo brilhante trabalho que vem sendo desenvolvido naquela instituição pública
onde muitas e muitas pessoas têm saído do município para fazer exames para
realização das cirurgias estão sendo feitas em Conceição da Barra, parabenizar
o prefeito Arnóbio por disponibilizar transporte decente para todas essas
pessoas e essas pessoas estão conseguindo cirurgias exames porque tem uma
equipe eficiente lá na AMA de Pinheiros e todos os exames, todos os pedidos
que chegam lá são jogados no sistema a tempo então nós tivemos tempos
passados aí que muitos exames eram engavetados e as pessoas sofriam,
parabenizar meu amigo Fábio Josep que é um excelente profissional também
daquela instituição, o nosso diretor da AMA Marcelo Campos, parabenizar
também a diretora da unidade de saúde do bairro Vila Nova a Gina Favaro que
também é uma pessoa que está lançando no sistema jogando do sistema alguns
pedidos de exames de alta complexidade como ressonância até mesmo
cirurgias também tem saído lá pelo a unidade de saúde do Vila Nova que ela
também pega com muita responsabilidade todos os documentos necessários
das pessoas e não some porque nós acompanhamos aqui na quando nós
estávamos na gestão da câmara passada da legislação da administração
passada que tinha alguns servidores mal-intencionados e não sei se era para
prejudicar o prefeito ou o vereador mas estava prejudicando não Prefeito não
Vereador está prejudicando a população, então essas coisas tem que acabar no
nosso município porque nós estamos aqui para trabalhar pelo povo se nós
temos um salário quem nos colocou aqui é o povo, nós devemos respeitar a
nossa população, devemos trabalho e dedicação ao nosso povo de nosso
município, também parabenizar a minha equipe da área rural da nossa área lá
na região tem prestado um excelente trabalho O Enfermeiro Anderson que
também é vereador a gente tem se desdobrado né Anderson para poder tá
vacinando todas aquelas pessoas, eu atuo também como agente saúde e todos
os agentes comunitários da nossa região aonde a gente atua que é Santinha no
Brunelli, Eliane no Capitão, kelé na comunidade do Ranha, e Judiazinho, 15 de
Maio, o Júlio no Santa Rita, tem mais alguma e Dolarisce na comunidade da
Lagoa Seca, isso mesmo não ser injusto e não esquecer ninguém, então
parabenizar essa equipe não tem horário de almoço não tem horário de café,
pega para acabar mesmo semana passada a gente tem vacinação na Vila
Fernandes as pessoas de 31 anos acima sem comorbidade aonde vacinamos
mais de 65 pessoas na Vila Fernandes e também nas propriedades vizinhas nós
chegamos em uma propriedade 10 minutos atrasado já tinha 10 pessoas tinha
saído, vocês chegaram atrasado aí ele falou mas ele tá no tempo que 10
minutos não é atraso né, então o povo tá exigente mas tem que exigir o
companheiro Anderson também ele tinha um compromisso na comunidade
Santa Rita de vacinação também junto com a médica Doutora Luciane excelente
profissional que tá atuando na nossa região lá na Santa Rita, uma hora eles
saíram da Vila Fernandes 12:40 meio-dia e 40 então sem horário de almoço e
sem almoço e descendo direto para Santa Rita para poder estar fazendo a
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vacinação contra covid, fazendo a vacinação contra gripe, e para o atendimento
médico, Isso é uma conquista de cada um de nós vereadores que nós pedimos e
cobramos do executivo para que possa se contratar mais médicos, então nosso
interior está de parabéns e nós queremos também que a nossa cidade tenha
mais médico não é por falta de vontade do prefeito Arnóbio processo seletivo
tem sido aberto e prorrogado diariamente mensalmente para atrair médico para
poder atender aqui na nossa Cidade, mas infelizmente existem outros
municípios que estão com a demanda muito grande estão pagando altos valores
e nosso município existe uma lei que os servidores não pode ganhar mais que o
Prefeito Municipal então existe alguns atrativos alguns bônus que a prefeitura
está dando para atrair mais médico para poder nós termos atendimento melhor
aqui dentro de nossa cidade, então médico hoje ele ganha em torno de r$ 17000
aqui dentro do nosso município e mesmo assim não está conseguindo, não está
conseguindo, então gente também como foi dito aqui graças a Deus nosso
município tem baixado o índice de contaminação pela covid mas eu vou deixar
aqui um lembrete e uma observação, todas as coisas estão liberadas tá tudo
aberto pode ficar à vontade então só um lembrete observação gente, a
pandemia não acabou tá tudo liberado, tá tudo todo mundo tá a vontade não
vamos esquecer de manter os nossos cuidados a pandemia ainda não acabou
então para que nós continuamos com índice baixo, ou até mesmo zerado,
depende de cada um de nós da população inteira em peso por que a pandemia
não acabou gente as vezes a pessoa pensa não tá tudo liberado, tá tudo
tranquilo, não vou precisar usar máscara por exemplo eu posso ficar em
aglomeração tomando cerveja, batendo papo sem máscara, não pode tá
liberado mas o cuidado que tem que ter cada um de nós temos que ter, porque
senão daqui a pouco a gente tá pegando o vírus levando para dentro de casa
levando para um ente querido e matando como tantos e tantos se foram e nós
somos testemunhas disso amigos e familiares nossos nos deixaram porque
muitas das vezes a irresponsabilidade dos próprios parentes, dos próprios
familiares aconteceram isso aí, então vamos pregar isso aí a pandemia não
acabou não, vacina não é eficaz 100% quanto vírus não, se eu tomei as duas
doses eu posso pegar covid, Ah mas você vai pegar fraco vou pegar fraco, mas
e quem não tomou eu posso transmitir esse vídeo para quem não tomou, então
nós temos que ter essa consciência gente vamos ter cuidado, vamos manter as
medidas os Protocolos de segurança, porque às vezes as pessoas parecem ter
esquecido que nós estamos no meio de uma pandemia ainda que tá indo e
voltando abaixa o índice hoje, amanhã sobe então a gente tem que ter esse
cuidado tem outras doenças em nosso meio também que muita gente até
esqueceu a questão da dengue, vamos ter cuidado com nossos lares, com
nossos quintais, vamos receber as equipes da vigilância ambiental em nossas
casas, vamos abrir vamos olhar Como está nosso quintais se tem alguns
recipientes que podem acumular água, então nós temos que ter esses cuidados
gente, então é esse motivo que eu vim falar essa noite é isso aí esse lembrete
essa observação, estamos no meio da pandemia existem outras doenças e não
tá nada às mil maravilhas como alguns pensam que estão, tá tudo liberado tá
tudo tranquilo e podemos fazer o que quiser, e não podemos fazer, vamos
manter as medidas de segurança, e vamos nos proteger e proteger aqueles que
a gente amamos e nos amamos, e vamos proteger o nosso próximo, também
gente fala a respeito de como a gente falou alguns centros esportivos também
foram reabertos a questão do Esporte, e parabeniza aqui a vereadora Janete
nós estamos precisando de incentivo no esporte algumas equipes de Futebol já
começaram ai, eu tenho certeza que começaram a pedir bola algum Vereador
aqui, alguns já foram procurados por quê, porque na secretaria não tem uma
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bola para dar um time de futebol aqui do nosso município não tem um par de
rede as comunidades que tem campo as vezes precisa de um par de trave, e
não tem então como é que a gente vai começar um esporte sem um incentivo,
sem um apoio a essas equipes por quê os presidentes de times às vezes ele tira
o dinheiro do próprio bolso para tá ajudando, para manter aquilo ali e a realidade
que acontece é essa, então a Secretaria de Esporte e a direção de esporte, ela é
para isso, para quem precisa de uma bola, de uma rede, para você então se a
gente não tem isso aí não existe fundamento não existe secretaria que possa
está apoiando o Esporte no nosso município, o esporte no nosso município não
se resume apenas na equipe que vai disputar a segunda divisão, ela se resume
a todos os esportes dentro do município na minha visão, então a gente precisa
cobrar mas isso, as equipes de Futebol mesmo não tá tendo apoio de direção de
esporte, de Secretaria de Esporte, nosso município não tem apoio nenhum
porque é muito já me procurar eu tenho certeza que se não procuraram vocês
mas vão tá procurando para pedir bola, para pedir rede, porque eles não têm
condição de comprar e não tem condição mesmo, porque a crise tá feia para
todo mundo, então vamos cobrar isso não é uma crítica destrutiva mais uma
crítica para nós construir melhor o apoio ao esporte do nosso município muito
obrigado a todos e uma boa noite. . Usou da palavra o Vereador ANDERSON
ELER - Boa noite Presidente, mesa diretora, ao jurídico da casa, a todos os
vereadores, vereadora Janete, parabenizo todos que estão aqui presentes na
câmara em nome de Alex e Eliane que estão aqui são esportistas, e ao povo de
casa que está nos acompanhando, é muito triste é muito triste Janete se nós
queremos mudar o futuro do nosso município em relação à violência que nós
estamos enfrentando eu poderia começar Parabenizando a polícia pelas ações
ostensivas pegando criminosos, pegando pessoas, traficantes OK parabéns e aí
vou colocar as pessoas aonde isso em Pinheiros Já é velho nós temos que parar
com essa política com essa política de achar que não teremos que ter incentivo,
nosso município é vergonhoso em questão do esporte não podemos se apegar
em profissional do futuro e dizer que aquilo se tem pessoas que estão pegando
carona para competir, eu já coloquei bicicleta no meu carro para competir, eu
tenho que pagar comida para competidor, se nós queremos mudar o município
temos que investir seriamente em que esporte, educação, ação social, e não tem
conversa não existe outro plano se queremos sair da crise que estamos
enfrentando com polícia para todo lado, tiroteio só vamos fazer isso não adianta
querer brigar com evasão escolar se você não tem motivo deixar o cara na
escola nós temos que pensar nesse ponto não adianta eu chegar aqui eu tomar
uma luta eu dar uma bola, Edvan dá uma coisa, Nem fica preocupado dá isso,
eu dou ali só que tem um dia que nós não vamos ter e o cara vai perder o
planejamento de vida esporte é planejamento gente, Alex já conversou comigo a
esposa gente para você ganhar um campeonato tem que correr todo dia, não é
só correr dedicar abrir mão de muita coisa eu estou falando de corredores, vem
cá no ciclismo, e a ginástica, e o futebol, e o handebol, e a capoeira e todas
outros esportes que envolvem o nosso município não adianta se não tivermos
uma secretaria de esporte forte pensando isso aí não tem bolsa atleta que nada
funciona, se eu pudesse ser um esportista e eu chegar lá e falar assim oi gente
eu sou expulsa mora aonde não sei onde tu mora não que eu tô por conta, por
conta de Deus, tem eu fala isso estou por conta de Deus, então gente eu vou ser
sincero sei que nosso município passa por situações difícil é pandemia cria isso
dificulta, mas temos que ser honesto Se nós queremos um esporte forte, se nós
queremos tirar os jovens da criminalidade, nós temos que pensar no esporte,
tenho que pensar a educação se não nada funciona porque nada que vocês
estão cobrando aqui outra não cobrou anteriormente o que não é novo, Edvan
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quantas vezes que eu fui com você lá no Juraci cobrar melhorias que eu fui no
pátio e medir outra coisa quem ajudou a fazer o muro, não tinha nem muro, eu
briguei, xinguei gente, o cara retou comigo porque eu tomei um dinheiro de fácil
também porque ele falou que não fazia um muro e fizemos um muro, gente ali
era uma briga constante outra coisa se não tivermos compromisso com isso aí
nós temos que pegar firme algumas situações, eu parabenizo os vereadores
Diego, Janete, que a gente tem que cobrar tem que buscar, nós já falamos
aquela a escola era estadual mudou para o município então eles falaram que ia
tomar de novo a escola, com essas emendas nós temos que agilizar isso, não
pode deixar você agora está recomeçando as aulas, Vamos tentar minimizar a
escola do Brunelli tá uma sujeira o pátio o matagal o matagal tem foto aqui ó eu
falei secretaria eu não vou levar para Arnóbio, eu falei vou levar para Secretaria
primeiro vou dar um prazo se não resolveu vou até o prefeito então tipo assim
essa questão, outra coisa gente como se diz uma Senhorinha veio antes de nós
aqui e cobrou a cortina já até passei para Ivan a cortina não é mais viável porque
não é não é aconselhável colocar curtindo no ônibus, Então vai ser feito isso
insulfilm, então já pedi Ivan Já cobrei não tinha pneu o ônibus o outro que estava
não tinha nem pneu, todo careca foi cobrado várias vezes o pessoal de
hemodiálise cobrando não é a briga só de dois três meses, é briga de cinco anos
que nós temos no mandato quatro do passado e mais um desse, é sempre
importante falar que a gente
cobra constantemente, outra coisa o Edvam
leve o meu abraço para seu irmão Paulo pelo brilhante trabalho que está sendo
feito na Ação Social só que a gente precisa de estrutura não é só ele a estrutura
para que as pessoas sejam contempladas, e as que não seja contemplada mas
que saibam quem são, que quando o Vereador começa a ligar para assistência
social o trem tá meio errado, já começa a entender que tem alguma falha no
sistema e essas pessoas tem que ser melhor assistida, então temos que criar
uma situação criar estrutura para que isso aconteça isso é muito importante
Pinheiros não pode falar assim estão passando fome nós não merecemos isso
porque Pinheiros é um local produtor que tem uma agricultura forte, que
produzimos mantimento, alimento então poder de certa forma criar meios para
isso acontecer, que é muito importante e eu sei que seu irmão tá dando sangue
por tudo isso, então eu não posso deixar de falar, não posso me furtar de
alguém falar mal e eu não defender, para você Pablo Deus possa renovar suas
forças tá você fez falta na sessão que você não este aqui muitos falaram com
você por telefone, mas juntos oraram por você sem saber que as orações mais
fortes não são aqui todo mundo tá ouvindo, porque quem tem que ouvir não são
o povo e sim a Deus, é Deus que nos tiro de qualquer frustração, de qualquer
doença, de qualquer enfermidade, ele que tá ouvindo que eu falo isso não
adianta você querer roubar o mérito de ninguém quem tá vendo é Deus na hora
certa ele dar o galardão para quem merece, e o tombo é muito grande se o cara
acha que é mais esperto Deus gosta de levar lá em cima aí ó passa o cepo
quando vê cai igual bomba, porque só fala que Deus é Amor, pega a Bíblia
quem gosta de ler, Deus é amor mas Deus é justiça, Deus mata e já matou
Nações inteiras, Deus deixa acontecer se você não for honrado com nome dele
não buscar cuidado não acho que é só pelinha de Cordeiro não, tem pele de
leão também, pois tem que ser muito justo nós temos que olhar as coisas de
Cesar o que é de Cesar eu não quero nada que não é meu, eu não ganhei para
mim ficar aqui batendo palminha bonitinha aqui em cima, eu ganhei para olhar o
sofrimento do Povo, olhar muita das vezes aquilo que o povo não tá vendo igual
àquela obra da Simonetti que o povo tá lá uma praga, um câncer, aquilo é um
câncer não quer saber nem a empresa que tá lá lá, mas aquilo é um câncer
porque quando não tinha obra ninguém reclamava que não tinha, agora começa
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a fazer o trem parece que para uma macumba botaram uma placa lá a todo
vapor, vapor de quê, por que aquilo é um absurdo hoje um caminhão parou lá
para aquilo uma hora o ,povo sem passar, e teve um doido que pulou o carro por
cima garrou o carte quase que polcou o motor em cima do meio-fio, aí o cara
xingou não tem vereador em dinheiro não, ai eu abaixei a cabeça------inaudível--- ai o culpado é quem é o vereador, Pablo esta ai de testemunha estava mais
Diego fazendo vídeo estava lá presente tentando resolver, solucionar mas
Pinheiro o trem não anda agora eu desafio qualquer um aqui que tá me vendo
aqui agora se não fala que nós não cobra, que não busca soluções, que a gente
não preocupa quando faltar água para o desvio que não tem água o poeirão
comendo de concha lá na Mooca, eu tenho dois anos que eu estou cobrando
iluminação em dois postes, dois anos não vou nem questionar mais não mas já
cobrei, cobrei, cobrei vai sair vai ter que sair, eu vou dar um prazo de 30 dias tá
tudo gravado isso aqui que eu estou falando, isso não sai de lá eu coloco por
minha conta, com Acabou a conversa não é assim que funciona só que eu te
falo eu tenho orgulho de estar aqui em cima não porque sou Anderson
Enfermeiro não, só porque eu tenho 10 amigos que eu posso contar eu não
estou disputando eleição com vocês não, eleição se passou no ano passado,
agora é trabalhar para o povo e quem merece tudo é o povo, e nós não
podemos furtar nossas obrigações, cobrar, buscar cada um na sua área e que
vai queimar o brilho daquele que achar que vai pegar o suor do outro para se
aparecer, porque em Vitória já foi gente tirou o dinheiro do bolso para ajudar
para que comprar lanche ajudar alguém para fazer o melhor para o nosso
município buscar emendas, buscar parcerias e graças a Deus agora estão
chegando os mandatos anteriores estão chegando aqui então temos que
parabenizar a todos aqueles que buscam, que acreditam, que defendem o nosso
município não é tão bom Fábio Josep sentar ali receber um elogio do excelente
trabalho juntamente a comissão do AMA, nós queremos isso eu não quero para
mim os mutirões de saúde isso é muito importante e eu quero deixar o último
recado que um amigo meu me pediu se eu pudesse passar para vocês
vereadores depois eu passo também a tabela de vocês no Whatsapp no grupo
de vereadores, que vai começar o campeonato Master da região norte então
Pinheiro só tem um time que é o Canário tá, então vai participar do primeiro jogo
sábado agora então aqueles que puderem ajudar eu passo o telefone da pessoa
que é um dos responsáveis pelo time quem puder ajudar de alguma forma
participar dos jogos entendendo porque é muito importante é importante
incentivar o esporte de alguma forma pelo menos com palavras bonitas que não
seja só financeiro, porque o financeiro a gente sabe que se eu ajudar uma
pessoa como é que eu não vou ajudar o outro fica difícil, então isso aí é
obrigação do município ajudar para ser um município forte no esporte e
parabenizo desde já a cada passo Alex que você e Eliane dar, que não seja
apenas passos para correr mas que seja um passo para o futuro da
prosperidade não só para vocês para o nosso município e vocês podem ter
certeza que vocês estão representando não só vocês dois mas o município todo
em questão do esporte que nunca deixa morrer, nunca deixe morrer essa
tradição que Pinheiros é alugado da educação e do esporte, muito obrigado um
boa noite a todos.
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Findo o momento de oradores o presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos desta sessão às 20:58 (Vinte horas e
cinquenta e oito minutos) e, para constar, eu ..............................................Walas
Fazolo de Souza – 2º 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.

WALAS FAZOLO DE SOUZA
2º Secretário

EDVAN SILVA ALVES
Presidente

