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Ata nº 019/2021 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos dois
dias do mês de agosto 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 convidou o
vereador Lucas Paulo Gagno Nascimento 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 Débora de
Jesus Souza – Auxiliar de Serviços Gerais. Ato contínuo o presidente colocou
em discussão as seguintes atas: Ata nº 014/2021 do Sessão Ordinária do dia 07
de junho de 2021; Ata nº 015/2021 da Sessão Ordinária do dia 21 de junho de
2021; Ata nº 016/2021 da Sessão Ordinária do dia 05 de julho de 2021; Ata nº
017/2021da Sessão Extraordinária do dia 14 de julho de 2021 - Não havendo
discussão as atas foram aprovadas por unanimidade na forma do Regimento
Interno. Prosseguindo a sessão o Presidente determinou a secretária da mesa
que procedesse a leitura do EXPEDIENTE constante de: PROJETO DE LEI Nº
032/2021- “Autoriza a estadualização da estrada municipal que liga a sede do
Município de Pinheiros/ES à Rodovia Governador Mário Covas (Br.101 – NorteES, km20); - PROJETO DE LEI Nº 035/2021 – “Obriga os estabelecimentos
Públicos ou Privados do Municipio de Pinheiros/ES a inserir nas placas de atendimento
prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências.” E INDICAÇÕES

NºS: 250/2021 a 261/2021 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 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. ” – Aprovado por unanimidade; - REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA para apreciação do Projeto de lei nº 033/2021 – Aprovado por
unanimidade - PROJETO DE LEI Nº 033/2021- “Revoga a parte final do art. 3º, da
Lei 1.445/2020, de 24/07/2020, que “Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Secretários Municipais para o período da Legislatura de 2021 a 2024 e dá outras
providências.” – Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a
Ordem do Dia o presidente concedeu a palavra ao munícipe inscrito para falar na
tribuna livre o Sr. FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO. Ato contínuo o

presidente concedeu a palavra aos oradores inscritos no livro. Usou da palavra o
Vereador WALAS FAZOLO DE SOUZA. Uma boa noite a todos, boa noite
Presidente, Pablo, Gilson, Marleninha, a menina presente aí, em nome do amigo
Renan eu comprimento todos que estão presentes em nome da Janete ali eu
cumprimento as mulheres que estão presente aí também eu vou aqui
parabenizar por estar aqui hoje o homem que sempre serviu essa casa de lei
com seu Jornal Opinião e notícias, Marcelo é um prazer te ver aqui novamente
sei o quanto você luta pelo município e sei o quanto você fez por essa casa
mostrando lá no seu jornal a transparência e hoje você tá vindo aqui hoje como
munícipe nos assistindo aqui, e cumprimento todos os assessores Fábio
Parabéns pelos projetos que tem social por aí colegas vereadores também uma
boa noite a todos, eu quero aqui dizer e com coração alegre já porque recebeu
uma resposta ontem do deputado Rafael Favato que é um parceiro aqui no
município, e estou com algumas demandas na mão dele lá ele vai me atender
todas, e ele ontem já me deu uma felicidade em saber que vai chegar uma
pavimentação para o nosso Distrito de São João do Sobrado peço o prefeito que
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durante esse mandato que nós possamos terminar de calçar o sobrado 100% se
eu não me engano tem 10 pedaços de ruas para calçar o sobrado 100% calçar
os dois bairro, bairro Meireles, as casinhas, calçar os outros toquinhos de rua
que tem por lá, e eu parabenizo o Rafael sabe porque ele tá chegando aqui o
Welton no nosso município de Pinheiro pelo meu conhecimento e através da
minha parceria com ele mas o Rafael tem feito um trabalho excelente na região
de Pedro Canário, na região de ponto Belo, de montanha e agora vem com essa
parceria você entendeu quero agradecer também porque quando eu fiz a
indicação pedindo ele está pavimentação lá quem me ajudou foi o vice-prefeito
Aloisio Lula temos que parabenizar por ele ter me ajudado a montar esse projeto
fazer essa indicação e mandar para lá, e dizer para vocês também que nós
temos que buscar com garra, com garra rapidamente para o nosso município um
caminhão fossa para que possamos atender São João do Sobrado hoje está
com esgoto correndo pelas ruas lá não tô aqui em criminando quem toma conta
eu vou até parabenizar ele que eu vejo a preocupação do amigo Haroldo eu vejo
a correria daquele rapaz mas nem tudo se faz com as próprias mãos se não tiver
a máquina né, e nós com nossa mentalidade temos que correr atrás porque um
caminhão forte quando ele desloca de uma cidade para vir nos atender no
município aqui não fica barato cara, não fica barato eu não sei como é cobrado
se é por dia se é por hora mas não fica barato se nós tivermos as nossas
próprias ferramentas vai custar muito pouquinho para o nosso município, eu vi
até um vídeo me comover o coração essa semana que o rapaz chamou um
pedreiro para fazer o serviço chega lá o pedreiro deu um valor de 1500 reais, o
rapaz falou é caro o pedreiro falou eu te aluga então as ferramentas quando o
cara acabou de anotar todas as ferramentas que ele ia precisar as ferramentas
ficava mais caro do que ele pediu uma 10 vezes você entendeu, então se a
gente tiver as nossas ferramentas para trabalhar nós não vamos precisar pagar
tão caro Você entendeu e vamos hoje dá prioridade a CDL fala para dar
prioridade ao município para comprar aqui dentro para que o dinheiro movimento
aqui dentro, eu vejo hoje pessoas que perdeu a licitação da nossa cidade aí foi
para fora eu vi um caminhão parado na estrada ali mesmo por uma Correia, que
a correia se colocar no valor custa 60 reais, mas a hora de trabalho se eu não
me engano é 200 e alguma coisa que que acontece vem de lá para cá de Nova
Venécia fazer esse serviço aí fica bem mais caro do que a própria Correia, se
você pagar um cara para ir de bicicleta na diária ela vai sorrindo em Nova
Venécia e volta no mesmo dia traz essa Correia fica pelo 60 reais, quero aqui
também pedir ao prefeito e parabenizar ele pelo esporte, Arnóbio gosta de
esporte é um cara que luta pelo Pinheiros que tá aí na disputa gosta do esporte
mas o prefeito nós temos que valorizar também os amadores são pessoas que
estão nos cobrando e eu acho que Jó é cobrar disso, que Jó também gosta da
bolinha né Jó você é cobrado disso tá valorizando o profissional mas para
pessoa chegar ao profissional ele começou lá de pequeno né Marcelo, você já
mexeu no esporte você sabe disso ele começou de pequeno né vamos dar mais
um pouquinho de atenção aos amadores, aos times do distrito, aos times
amadores aqui da cidade você entendeu, então gente às vezes não tá aqui na
Tribuna fazendo crítica nós estamos aqui cobrando porque o povo nos cobra,
quero aqui também dizer para Arnóbio que ele esteve passando mal essa
semana e que Deus abençoa que já voltou ativa, que nós hoje temos que criticar
e parabenizar, parabenizo também que o Fábio falou aqui questão das obras
tem muitas obras mas tem que valorizar o social sim, valorizar o esporte sim,
você entendeu nosso campo de São João do Sobrado hoje mesmo precisa
rapidamente de uma reforma no vestiário, nós precisa de iluminação no campo
você entendeu, São João do Sobrado Hoje ele tá totalmente parado gente, São
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João do Sobrado Hoje não tem uma obra movimentando vamos voltar lá naquela
pracinha que foi tanta crítica e ainda está sendo crítica tem uns bancos lá que eu
com a força de Arnóbio, do Aroldo da parceria do Val Andrade eu quero
parabenizar o Val Andrade porque ele correu atrás nós conseguimos a reforma
dos bancos antigos uma quantidade Mas tem uma quantidade lá que precisa ser
restaurado e o povo questiona até hoje colocar aqueles bancos em cima da
Praça tem que colocar os bancos velho encima da praça a briga lá é aqueles
bancos é que colocou lá que eles fala que os velhos são mais bonitos e pedir o
Prefeito com rapidez também para colocar um parquinho em cima daquela Praça
naquele local vago porque as crianças estão indo para lá brincando naquela
areia e de noite a criança gosta de um parquinho de diversão, hoje Ponto Belo
hoje Itamira tem uns parquinho top de linha podia fazer pelo modelo daquele lá e
colocar em São João do Sobrado também, e São João do Sobrado para
agricultura gente eu sempre falei para melhorar para nós lá 100% nós precisa ter
uma Frota distrital não é Jó, ter uma Frota distrital nós temos a nossa própria
caçamba lá dentro nós temos lá hoje o atendimento eu quero parabenizar Gilvan
pelo trabalho que tem nos atendido lá certo é certo, mas para melhorar mais
ainda nós temos que ter uma frota distrital lá nós temos nossa própria
retroescavadeira lá dentro e a nossa troca caçamba, e forma um operador lá de
dentro que até menos gasto para o município deslocar um operador daqui para
lá, deslocar uma caçamba daqui para lá, você entendeu forma uma pessoa lá de
dentro para que essa pessoa possa ser o operador da retro, um motorista de
caçamba porque automaticamente vai trabalhar até muito mais hora as pessoas
vão pegar mais cedo no serviço sabia Anderson, você mexe no campo aí
também tem noção disso que é menos gasto para o município roda um carro
para lá, rodar para cá você entendeu, então gente eu passo aí eu não tô aqui
criticando mas quero também parabenizar o trabalho que nós temos feito aqui
durante a pandemia dessa, porque nós Vereador sofreu muito, sofreu não sofre
porque nós estamos na rua que nem fizeram colocação aqui falou foi Pablo que
fez a colocação e falou eu vejo Jó ali, Cleomar em um canto, Anderson no outro,
Diego, Janete você entendeu, a gente vai no município a gente vê a dificuldade
até mesmo mais do que o próprio secretário que talvez o secretário está
ocupado com alguma coisa, e desde já agradeço a presença de todos e em
especial Marcelo o meu coração ficou alegre que você tá aqui viu, especial
opinião notícia novamente lá hoje eu vou assistir de novo, -----Vereador Diego---o Walas vossa excelência me concede uma parte nós fizemos uma indicação
para São João do Sobrado para que o prefeito elaborasse um projeto né junto
com o secretário para construir uma garagem distrital né para que todos veículo
ficasse lá não precisasse vim para cá, então seria mais fácil até questão de
logística né um caminhão, um carro pequeno tiver arruma outro serviço ali
naquela região ali que ficaria por ali mesmo que atenderia com mais rapidez né
aquela comunidade o distrito que nós amamos né, então seria mais prudente da
minha parte não sei se nossos novos vereadores a nova da vereadora Janete
concorda mas interessante que o prefeito construiu isso realmente lá né o a
garagem distrital lá para que atender a comunidade com maior agilidade tá bom,
----vereador Walas----- sim Diego muito obrigado e que Deus permaneça a
harmonia nessa casa fiquem com Deus. Usou da palavra a Vereadora JANETE
BINDACO AKISASKI SILVA. Nosso boa noite a mesa, aos nobres colegas, ao
público presente em especial ao Marcelo que hoje veio nos visitar que bom
Marcelo bem-vindo Obrigada pelo trabalho que você tem desenvolvido junto com
essa câmera de vereadores, público presente, eu vou cumprimentar a Marlene e
nome de todas as mulheres aqui presentes que o nosso Deus ele possa se fazer
presente e nos conceder aí um dia mais um dia de trabalho com Honra e Glória,
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eu quero iniciar hoje a minha fala parabenizando lembrando né das nossa
delegação brasileira que está em Tóquio parabenizar os nossos atletas pelas
medalhas recebidas até agora nós temos duas medalhas de ouro, três de prata,
e 5 de bronze, e homenagear enquanto mulher atleta que sempre fui quero
homenagear especial aí a nossa Rebeca Andrade todos têm acompanhado
como é gratificante ver o desempenho das mulheres em Tóquio a Rebeca
recebendo aí duas medalhas Ouro e Prata esse bacana a nossa princesa
tadinha né a nossa esqueitista a Rayssa Leal, como quer gratificante para nós
brasileiros ver essa seleção nos representando, então parabenizar essa
delegação e também aos nossos atletas capixabas né Nós temos 9 atletas
capixabas nos representando nós temos 6 homens e 3 mulheres e aí incluindo a
Giovana que é Pinheirense ao Richarles que é de Nova Venécia como é bacana
ver sangue né forte se Deus quiser, então assim é gratificante e a gente quer
parabenizar e tem uma coisa que me chamou muita atenção vem chamando
atenção nessa olimpíada é que em todas entrevistas dos nossos atletas que
estão lá como que eles têm valorizado o apoio das famílias, as famílias Humildes
mas as famílias estão lá valorizando estão dando apoio, tão dando atenção
então isso está de fato chamando a nossa atenção como que é importante o
seio da família neste momento falar tão alto, então parabenizamos a todos os
nossos atletas que estão nos representando, e em falar de esportes graças a
Deus o nosso projeto Secretaria de Educação Esporte Cultura e Turismo estão
retornando com as atividades do projeto campeões do Futuro isso aí nos alegra
muito a gente tem cobrado o esporte do nosso município e aí estão voltando as
inscrições para as modalidades de ginástica rítmica, de futsal masculino, de
handebol, a faixa etária de 7 a 15 anos aqui não tem e acho que não vai retorna
a capoeira Fábio como você disse mas quem sabe daí a pouco a capoeira vai
estar entrando nesse ciclo de modalidades no qual a gente aprecia e sabe da
importância também, e as inscrições elas vão iniciar do dia 4 ao dia 11 de
Agosto tendo como previsão de início das atividades o dia 16 de agosto, Então
os munícipes as crianças adolescentes jovens que quiserem participar pode
pegar maiores informações lá na no departamento de esportes Pinheiros, então
fica aí o nosso compromisso de estar junto com a Secretaria de Educação
Esporte cultura e turismo em dar esse apoio e essa atenção ao nosso Esporte, a
cara colega que fez presente falando de projetos que gostaria de estar
contribuindo aí com nossa casa de leis eu quero lembrar a você cara colega e os
nossos ouvintes que eu vereadora Janete e o vereador Diego Pasqualini nós
temos um projeto banco de ideias legislativas já aprovado já sancionado já está
funcionando então você pode entrar no site da câmara e qualquer munícipe ou
entidade poderá entrar e fazer ali sua sugestão que nós teremos as comissões
permanentes para dar continuidade as ideias e as sugestões vindas os nossos
munícipes, então é um projeto nosso que com certeza vai contribuir para os
demais projetos que essa casa de leis poderá ter como sugestões e está indo
contribuindo também com as ideias dos nossos munícipes né com as sugestões
então Obrigado aí pela sua iniciativa de contribuir, nós vimos que o Fábio Josep
ele traz aí várias situações e uma que terá um encontro que vai abordar a
violência né da mulher nós temos munícipe o nosso projeto de lei já aprovado
também e que derepente essa oportunidade que salva poderá fazer parte desse
tema onde vocês irão trabalhar nessa reunião é um projeto interessante onde vai
dar oportunidade as mulheres a terem o seu emprego aquela que não teve
oportunidade de desvincular após ser violentada devido à situação financeira
então nós temos aí esse projeto que poderá contribuir com esse trabalho que
vocês vem social que a equipe vem contribuindo com o município então fica aí
também a nossa sugestão, queremos parabenizar a prefeita eleita mulher né
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Pinheirense a Fernanda Sussai passa ser a nossa segunda prefeita Eleita do
Norte Noroeste isso faz com que os munícipes acreditam votaram e porque
acredito no trabalho e nós desejamos aí que a Fernanda tenha em sua
administração é focada no bem-estar da população e que Deus lhe dê sabedoria
para fazer uma gestão harmoniosa e sábia, queremos homenagear os dia dos
pais que se aproxima no domingo né os senhores pais aqui presente nobres
colegas sintam-se homenageados nós sabemos o quanto um pai ele leva a seus
filhos o desejo de sucesso, de vitória nós sabemos a preocupação do pai em ter
dentro do seu lar a paz levar o seu filho para o caminho do bem, para o caminho
onde lá adiante ele chegue ao seu objetivo comum que é o sucesso então
parabéns a todos os pais que se fazem presente Parabéns todos os pais que
estão nos ouvindo sintam-se homenageados o próximo do domingo pelo dia dos
pais parabéns e por fim eu quero ----vereador Lucas ---- vereadora aproveita
como vossa excelência e a mulher da casa aproveita e dar um presente para os
pais vereadores né ----vereadora Janete---Ai que lindo vamos pensar né Marlene
Vamos pensar né quem sabe fazer o atendimento aí Marlene né ao pedido do
nosso nobre colega, por fim queremos fazer a prestação de contas a nossa casa
de leis e dizer o quanto foi importante Pinheirenses a nossa participação no
curso capacitar para legislar, nós que estamos iniciando agora precisamos
aprender muito para legislar em condição mas sábia de aprendizado e de
respeito com responsabilidade a gente sabe que estar aqui nessa casa de leis e
a cada aula que a gente assistia né Diego e Cleomar a gente sentia um
pouquinho mais que a nossa responsabilidade é imensa e a gente precisa
estudar mesmo então queremos aí colocar que o curso o primeiro curso de
política e direitos humanos nos fez recordar o tempos das revoluções de onde
iniciaram todo o processo de estudos sobre os nossos direitos, sobre direito
humano a sua legalidade as suas características e como lidar com este contexto
na nossa vida parlamentar, como foi importante estudar as leis orçamentárias
para trabalharmos juntos com executivo no plano anual na LOA na LDO, como
que é importante a nossa participação para estamos aí juntos e prestarmos um
serviço de qualidade, então nosso agradecimento as ASCANVES por ter nos
dado essa oportunidade, a Assembleia Legislativa que esteve em parceria e em
especial nosso agradecimento ao nosso Nobre Presidente que nos deu esse
apoio de nos fazer presente e participar deste curso tão importante para nossa
casa de lei para o nosso aprendizado da Obrigada Nobre Presidente foi de
grande valia o seu esforço para nos atender, obrigada a todos fiquem com Deus
e que dia dos pais seja um dia bem feliz para todos vocês obrigado. Usou da
palavra o Vereador WELTON DE JESUS PAIVA - Boa noite Presidente, mesa,
colegas vereadores, colega vereadora, o público aqui presente, subir nessa
Tribuna aqui para elogiar e também fazer algumas críticas quero parabenizar o
nosso secretário Arlindo e a nossa secretária Marinete pelo trabalho e fazer um
pequeno questionamento aqui sobre a saúde eu acho que os colegas
vereadores aí eu não sei se é todos os dias mas com certeza pelo menos uma
vez na semana é cobrado pela aquelas pessoas que depositaram o seu voto de
confiança pelo atendimento que os pacientes que recebem alta pela demora do
nosso município em buscar, eu sei que nosso amigo Walas é motorista também
contribui, nosso amigo Renan parceiro parabéns Renan pelo seu trabalho e
nosso amigo Marcelo nosso diretor da nossa querida ama porque tem paciente
que é liberado nos municípios vizinhos e tá tendo uma demora do nosso hospital
ou da nossa secretaria e tá indo buscar esses pacientes ontem por volta das 9
horas e pouco da noite eu recebi uma ligação de uma pessoa questionando a
demora com ambulância sair daqui para ir em Colatina buscar uma um paciente
uma mãe que ganhou uma criança e estava de alta desde às 2 horas da tarde e
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a ambulância se eu não me engano pelas as conversa que eu ouvi saiu daqui
era 9 e alguma coisa da noite 9 pouquinho, e eu acho assim que pedir para o
nosso prefeito nosso secretário Ivan e a nossa diretora do hospital para tá
olhando com mais carinho para esse povo que sofre tanto deixar um carro à
disposição do hospital ou do ama para o nosso amigo Marcelo se tivesse um
carro Marcelo eu tenho certeza que você ia pedir um dos colegas que trabalha
como motorista para tá indo buscar porque já aconteceu casos que a família
Ligar para gente 8 horas da manhã o paciente está liberado, tô falando porque
aconteceu com uma pessoa e se precisar de prova ela tem como provar foi
liberada 8 horas da manhã do Hospital Roberto Silvares e 9:40 da noite ela
estava ainda no hospital, estava vindo de Vitória na hora que ela me mandou a
mensagem eu passei no hospital tinha cinco minutos que a ambulância tinha
chegado senão eu teria trago, e agradecer Janete você igual o Lucas falou você
e Marleninha faz um churrasco aí que comemoração do dia dos pais estou
brincando, quero aqui também agradecer o nosso Senador Marcos do Val por
mais um pedido da casa de lei uma van para saúde, e os agradecimentos vai
para o senador mas os abraço e o carinho a gente vai deixar para nossa amiga
preta assessora do nosso Senador que é uma mulher guerreira uma mulher de
luta que é ela representa o senador aqui no norte e tá fazendo um belíssimo
trabalho e em breve ela tá vindo aqui no nosso município mais uma vez viu o
presidente vai vir aqui na nossa casa falar dos trabalhos que ela tá à disposição
para nos atender com certeza é uma mulher que merece o nosso agradecimento
e também não tinha que esquecer né de falar e desejar um feliz aniversário a
minha esposa que completou mais um ano de vida no sábado muitas pessoas
me falaram me mandaram mensagens me pararam na rua porque eu fiz uma
homenagem a ela porque uma pessoa assim de luta guerreira e que tem o meu
carinho, meu respeito e falar para ela se ela tiver assistindo o apelido dela é Teté
mas para mim é vida e que eu amo, valeu boa noite a todos. Usou da palavra o
vereador EDVAN SILVA ALVES - Mais uma vez boa noite a todos, ainda em
tempo cumprimentar ali que eu conheci pela voz agora o Renan a máscara não
deixa você conhecer todos né lá no canto Kitão tirou baixou um pouquinho a
máscara para poder tomar o chá de amendoim que eu cheguei suar aqui
obrigado Duim o colega não estou conhecendo esse nome mas seja bem-vindo
e agradeço a vocês pela presença, hoje não está falando aqui a gente fez quatro
indicações para a sessão uma delas é o calçadão né no entorno da Praça
Augusto Rusqui ali onde é realizada a festa da cidade aí já visse que já foi feito o
calçadão na Avenida aonde algumas pessoas utilizam para poder fazer a
caminhada então alguns municípios nos procurou para fazer indicação e essa
cobrança junto ao prefeito para que fizesse em torno da festa que dá de uma
assim digamos de passagem um calçadão exemplar para prática de exercício
além de embelezar o espaço, além de embelezar o bairro, iria trazer um
benefício de grande valia então a gente espera que o prefeito possa tá acatando
analisando dentro desse mandato né para tá fazendo realizando essa obra no
bairro Santo Antônio, a volta para servir o café da manhã para os servidores
públicos da garagem é sabedor o horário que os servidores chega na garagem
para trabalhar muitos não dá tempo de tomar um café em casa e se alguém tiver
essa informação eu acho que foi suspenso devido a pandemia não sei se foi
esse motivo e se for por isso agora que a gente está em risco baixo gostaria que
o prefeito né se algum secretário estiver nos acompanhando aí possa esta
analisando com carinho a volta desse café na garagem que vai ser De grande
valia para aqueles funcionários, temos aqui uma indicação com anexo a um
projeto de lei né que institui a política de ginástica laboral para os servidores
públicos do município de Pinheiros sabedor né que você que vai trabalhar

182

durante oito horas 10, 12 horas dependendo da sua função aquela rotina acaba
sendo estressante e a ginástica laboral ela vai te ajudar vai prevenir aliviar várias
dores, vários incômodos devido essas atividades repetitivas dos trabalhadores,
então assim é puxando mais para minha área de educação física né então estou
fazendo projeto aqui de lei caminhando junto com a indicação para que o
prefeito possa analisar e quem sabe poder disponibilizar nesse profissional para
atender aos nossos servidores ele pode ter e a certeza que o rendimento do
trabalho será bem melhor vai ter certeza que as pessoas vão ir com outra
disposição né trabalhar seu dia a dia e o investimento será de um retorno de
trabalho, outra indicação né também junto com a indicação projeto de lei que
dispõe sobre a criação do programa viveiros de muda nas escolas do município,
haja Vista que já tem colegas desde o mandato passado que vem lutando pela
volta do viveiro nesse mandato já vi matérias do executivo junto com vereador
Pablo na busca da reativação do viveiro Municipal acredito que o prefeito se tiver
olhar com bons olhos essa indicação esse projeto eu não pude fazer o projeto
porque onera despesa por causa de um artigo né vai onerar despesa para o
município então tem que partir do executivo então se a vontade do executivo
junto com essa casa retornar o viveiro Então esse projeto de lei vai ser de
grande valia uma vez que vai estar colocando nas escolas municipais para que
os alunos né possa produzir essas mudas ai então assim eu vou ler a
justificativa assim aqui considerando que o programa viveiro de mudas tem
como objetivo promover a educação e a preservação ambiental fornecimento de
mudas as escolas e as comunidades locais o desenvolvimento de habilidades
aptidões dos Estudantes a criação da arborização em áreas públicas e privadas
da cidade essa questão aqui da arborização lembro que Lucas tem um projeto
não sei porque deixou adormecer em relação a arborização do município que
estamos enfrentando ai grandes, mas pode retomar não é porque interessante
que hoje a gente vê a necessidade aí por causa desse aquecimento global A
Iniciação e formação profissional dos alunos a criação de uma alternativa para
geração de renda o combate ao desemprego e a criminalidade juvenil sobretudo
promover sentimento cidadania trabalho em equipe e prática da
multidiciprinalidade, então assim são vários objetivos né que esse programa
traria uma vez que seria direcionado para escola, então a gente espera que o
prefeito possa olhar com carinho analisar e está mandando esse projeto para
casa, aproveitar meu tempo foi rápido demais tem 7 minutos né vamos gastar
aqui com algumas outras coisas, Janete a gente tá em um grupo Eu e a Janete
de alguns professores de educação física e a gente fica muito triste Janete
quando eu ouço algumas falas em relação ao esporte do município a gente sabe
como você falou nós estamos muito aquém precisamos melhorar muito mas não
tá aquela catástrofe toda que eles colocam, eu assim até me recolhi a fazer
comentários para não ficar uma coisa pessoal porque quando você pega vou dar
meu exemplo trabalho lá com 140 crianças Fabiano no sábado em média,
quando estava todo vapor o projeto entendeu quando você pega o Wilson que
trabalha com mais 200, quando você pega o handebol que trabalha com mais
100, quando você pegar a ginástica rítmica que é mais não sei quantas meninas
entendeu, atletismos não sei quantas pessoas então essas pessoas justifica ela
fazer algumas reclamações porque sente na pele de fato o que é carregar um
projeto nas costas Agora eu não posso reclamar quando eu quero um benefício
pessoal, quando o apoio que eu quero é para mim elevar meu nome, então
assim eu até me omito a fazer alguns comentários lá por causa disso porque a
gente está aqui presente eu estou usando essa frase muita né Doutor Gilson
Deus tem sido bom e colocou Marcelo aqui hoje nessa casa para que eu
pudesse falar na presença dele, o esporte de Pinheiro ele tem uma divisor de

183

águas entendeu começou o caminhar com o nosso prefeito Gildevan né, assim
voltando as competições de campo e futsal só que enquanto eu tive o prazer de
participar também junto com o Marcelo que nos oportunizou em trabalhar com
Ele montou uma equipe onde todos, todos tinham liberdade de trabalhar, todos
tinham liberdade de fazer de lá para cá até então era futsal e Campo, de lá para
cá surgiu a capoeira, o handebol, ciclismo, que hoje tem não sei quantas
bicicletas Eu lembro que eu fiz uma entrando na secretaria do primeiro mês eu
peguei um carro para levar uns dois competidores inclusive um tá no grupo lá
que questiona lá em São Mateus que Marcelo conseguiu e eu levei umas duas
ou três viagens para, que começou ali quando começamos dar o apoio o
handebol, a capoeira Judson então que Fábio citou aqui que hoje ele é fruto de
capoeira ele caminhou com Judson, se for colocar em quilômetros vai chegar na
Argentina e ele tem vergonha não que ele tem gratidão por nós e fala isso
comigo com Marcelo, então assim o handebol, Futsal Feminino, o projeto que eu
tenho olhos para o futuro que é o de futsal, Adriana Marcelo já pegou aqui
competição da ginástica rítmica de cidade que não podia vim que não tinha
transporte ele pegou o carro da prefeitura aqui e foi buscar para trazer para as
crianças participar, então assim são as pessoas quando vai falar mal do esporte,
ela tem que conhecer a história do esporte, então vejo pessoas falam tem que
valorizar as Crianças o Projeto social idealizado Marcelo capitaneando
idealizado pela Adriana e a Célia na época entendeu, então assim depois o
campeão de futuro que agrego, mas as escolinhas iniciou com o município eram
mais de mil crianças por ano atendidas prefeitura entendeu a prefeitura que
bancava nosso Prefeito Antônio, Então assim Então as pessoas para poder
reclamar elas tem que estar fundamentadas, as vezes a reclamação vem assim
de um rancor pessoal aí eu sou atleta eu não tenho apoio Então tá tudo errado
então a gente tem que tomar cuidado temos que buscar a história do município
tem que conversar tem que falar uma coisa mais ampla, então assim nós temos
que melhorar concordo com as falas de Janete ela vem buscando com projeto
indicações mais junto com os colegas estou citando a Janete que a professora
de educação física e sempre vem batendo nessa tecla e mas todos nós temos
alguma forma buscando melhorias estamos aquém mas também não estamos
no fim do mundo não entendeu, tem lugares aí está muito pior do que nós pode
ter certeza disso a gente tem que agradecer o que tem e buscar melhorias não
jogar pedras, então assim aproveito que você está aqui Marcelo já te agradeço
por isso que você de fato foi um líder não estou aqui rasgando seda tem que
falar a verdade fiz um comentário no Face book em uma determinada matéria
que eu falei isso eu trabalhei com você então você nos oportunizou, então você
vai aprendendo com as pessoas com os líderes, com as pessoas que você
trabalhou então hoje a minha condução na casa aqui é Reflexo do que eu vivi lá
atrás que talvez se eu tivesse um líder opressor que não deixasse eu fazer, que
Não deixasse eu aparecer talvez eu ia chegar com a mesma o mesmo
seguimento na casa e ainda querer só para mim né não queria deixar ninguém
aparecer, e hoje aproveitando esse gancho mudando o assunto aqui já para
nossa casa, acredito que todo mundo aqui tá em condições de igualdade
entendeu nossa casa hoje tá trabalhando para o bem comum sem querer eu
comecei aderir uma frase Juntos pelo bem comum e daqui para frente vai ser a
minha frase que tem que ser vou bater nessa tecla Temos que estar juntos pelo
bem comum e falo isso porque nos últimos dias eu acredito que colegas também
deve ter recebido ligações assim com questionamento que nossa casa está com
perseguição da onde surgiu isso, Lucas você percebeu alguém, Anderson, Jó,
até o momento não né Anderson, Cleomar, Diego, Janete, Nosso amigo Evaldo,
Pablo, gente temos eu falei isso para o prefeito Arnóbio o colega Welton estava
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presente não tem jeito a casa quer trabalhar pelo bem comum mas vai ter
momento que vai ter que dar uma cutucada na costela do prefeito para ele
acordar, vai ter momento que vamos te chamar atenção do secretário e o nosso
poder de chamar atenção é aqui nessa Tribuna nesse microfone, é aonde fica
registrado fica gravado em ata que quando o município falar assim recebi agora
de um vídeo dos esgotos a céu aberto tem uma menina no Santo Antônio que tá
marcando a gente todo dia porque não foi lá resolver a Estela e assim e com
razão porque não foi resolver, então assim é o momento que nós temos poder
falar o colega Lucas e eu vou falar aqui o funcionário então que ele conversou
gosto de graça eu acho que é uns que mais trabalha na prefeitura só que tipo
assim todo mundo acompanhou o Lucas no grupo falando do poste que estava
caído lá no estádio depois que publicou que foi lá e tirou o poste é uma coisa
simples, nós não estamos aqui para perseguir as pessoas cobram da gente e
nós vamos cobrar da prefeitura do executivo, Então essa é a forma do vereador
trabalhar entendeu e muitas vezes vimos aqui não é para fazer uma crítica
destrutiva, é construtiva é alertar, é mostrar, é pedir, então assim vamos
continuar nosso caminho da forma que estamos trilhando vão aparecer pessoas
porque tem gente que infelizmente Marcelo já falou isso uma vez quanto pior
melhor, então tem gente que sobrevive das brigas Tem gente que só aparece
com brigas e quando ver uma casa com a nossa está no momento Isso
incomoda então tem que mostrar que alguém tá errado, que alguém tá fazendo
errado, e que alguém quer fazer errado e da minha parte pode ter certeza eu
não farei entendeu Vou defender essa casa que foi proposito que eu tive com
vocês, só peço mais um minutinho quarta-feira estivemos em Pedro Canário eu
conheci um vereador de São Mateus a primeira pergunta até comentei isso com
Janete a primeira pergunta que eles fazem com a gente quando encontra um
vereador, e lá em Pinheiros você é situação ou oposição é a primeira pergunta
eu falo a minha resposta para ele para qualquer um, lá eu sou Câmara Municipal
de Pinheiros o que vier do executivo que for de comum acordo com os
vereadores para o bem comum da população nós estamos executivo, se vier
uma coisa que acharmos que é contrário à vontade da população nós vamos ser
câmera, então assim somos poderes independentes e dessa forma vamos
caminhar e trilhar nossos caminhos e o futuro a Deus pertence Juntos pelo bem
comum boa noite. Usou da palavra o vereador ANDERSON ELER - Boa noite
Presidente, ao jurídico, mesa diretora, aos vereadores, vereadora Janete, ao
público presente, a todos os ouvintes que estão acompanhando de suas casas,
do trabalho onde quer que esteja que Deus proteja vocês onde quer que vocês
estejam, Oi Presidente é só para questão de não pegar a situação um
pouquinho complicada eu respeito nossa munícipe que tá ali eu tenho certeza
que o que ela quer dizer é de extrema importância então quando eu falei com
Lucas em questão eu te peço desculpa porque eu acho que três minutos não
daria para falar o que ela tem que falar que tem que ouvir, a gente aprende
ouvindo e não só falando, então acho que ela tem muito mais ela merecer os 12
minutos Então como foi discutido com presidente eu não adentrei porque o
presente já tinha decidido eu acho que o plenário fica um pouquinho retrucadas
se nossa câmera pega a união, então acho que de certa forma respeitando a
opinião do Lucas quem sabe que você tem todo respeito que eu acho que você
é a pessoa mais importante nesse momento aqui que é uma munícipe e tem
todo direito e merece o nosso respeito, eu não posso deixar de parabenizar
nosso amigo Fábio Josep pelo projeto social filhos do céu eu não posso deixar
de parabenizar também Eliane pelo Amigos do Bem e todos os projetos sociais
que aqui se fazem presente no nosso município buscando o melhor para
população até as pessoas que mais necessitam até mesmo de alimento até
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nosso amigo Presidente Edvan teve um repasse para prefeitura que se seja
destinado em prol disso aí que seja por alimento que seja, a nossa câmera está
preocupado com a população até mesmo nesse momento de pandemia, mas
como se diz a gente tem que ir parabenizar mas também a gente tem que dar
muitas das vezes um puxãozinho de orelha algumas situações, quando o
prefeito faz alguma coisa de errado ou alguma coisa que administração faz
quem é o fiscal é o vereador que vai acompanhar a obra que muitas vezes faz
suas críticas, e quem fiscaliza CESAN pelo trabalho que ela realiza na querida
cidade de Pinheiros ou é Jesus de Nazaré ou alguém que tá por aí que vai fazer
essa fiscalização, porque a gente cobra, cobra, cobra e nada se vê as pessoas
mandam vídeos de esgoto a céu aberto, manda vídeo de tudo quanto é mazela
nesse município e é a CESAN, e aí vai cobrar se quem te perguntou Doutor
Gilson quem vai cobrar da CESAN, se é um órgão governamental de tão difícil
que seja porque hoje porque que eu falo isso gente a mais se a CESAN fosse
embora do município o que é que Pinheiros ia fazer eu tenho certeza estaremos
arrasado em parte, mas eu posso ter certeza não é um trabalho de má qualidade
que vai dizer que a gente precisa dela não, a gente precisa de trabalho de
excelência porque é o povo que critica, é que ele tem o esgoto a céu aberto na
porta de casa, na porta de casa sentindo uma dor é que vai ver o que que é ruim
por isso que eu estou aqui falando porque eles estão recebendo taxas, estão
recebendo taxa de inspeção estão recebendo taxa de espera, estão recebendo
taxa de esgoto, um monte de taxa e os Comerciantes pagando 100% de taxa,
então não concordo eu sou desacordo com isso aí se quer cobrar uma coisa que
presta serviço de qualidade o povo de Pinheiros merece qualidade no serviço
prestado não é ser pago então que ela faça um serviço de qualidade e que o
órgão fiscalizador da CESAN, que vem o município para ver o que tá
acontecendo que eu acho que é muito importante, outra coisa eu não posso
deixar de agradecer ao Governador Casagrande pela visita em nosso município
deixou suas marcas entregou a revitalização do asfalto da rodovia de Pinheiros a
Nova Venécia que bom a gente tem que dizer que quem passou lá percebeu a
importância daquela obra o nosso município, não podemos se falar também de
fato da obra do asfalto Pinheiros a São João do Sobrado uma obra que foi mais
de 50 anos o pessoal brigando por essa obra hoje tá saindo do Papel real quem
foi lá acompanhou foi eu, Diego fazer uma visita Nem também, outros
vereadores já foram presenciar, ---vereador Diego---aqui uma pequena parte por
favor era só Para cumprimentar sobrar s 130 do ex-prefeito né denominada na
época do ex-prefeito Nelinho né o vice-prefeito né aliás Vereador Willes Jantorno
né desculpa Vereador, secretário, vice-prefeito enfim, só para----vereador
Anderson----- parabenizar também Willes Jantorno que teve respectiva no
município teve várias ações né a gente não pode deixar o nome tão expressivo
como dele como filho estava presente, eu não posso deixar de falar o
governador liberou recursos juntamente a Secretaria de Esporte para construir
um Ginásio Poliesportivo para Pinheiros que vai ser construído na Galileia
próximo ao campo bom de bola e não pode deixar de falar essas coisas que a
gente fala um monte de coisa, briga mas tem que falar é mais de um milhão de
reais em vestido na população, não é para mim jogar esporte é para a população
que merece e o local foi ali que o meu local ali é o local exato, porque se a onde
a violência onde se critica tem que investir lá nós temos que acabar com foco
não é com policiais eu tenho que acabar com foco é com educação, é com
esporte, é com assistência social, aonde que trabalha de valorização o povo é
isso tem que ser feito não é construir a onde pode ter que tem gente que tem
dinheiro não, é construir aonde precisa nós temos que dar dignidade a
população não é só chegar talvez pensar que eu pedi voto na eleição para
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depois voltar lá mais, eu discordo disso vamos investir aonde precisa mais e nos
locais mais carentes as pessoas Merecem mais atenção e mais respeito, então é
lá que tem que ser feito, eu queria parabenizar eu falei na sessão passada a
respeito do amigos da barragem Valter Matielo, fizeram algumas ações Edvan
Presidente também ajudou compramos alevinos e soltando da barragem e eu
falei de uma situação que até engancha faz um gancho com viveiro Municipal de
Boa Esperança que nós fomos lá conseguir umas mudas de árvores nativas e
frutíferas eu ajudei levei as mudas o restante da população que foi Paraíba com
sua família, Jucely com sua família, Jair e com sua família, e algumas pessoas
foram lá e já plantaram aquelas mudas que foram pego no viveiro, e aí Edvan
quer que eu falo o viveiro Municipal se for reativado que não seja trabalho só nas
escolas que a pessoa pegue o hábito de preservar a natureza que façam se
plantar que muitas das vezes porque que viveiro deu Tão certo e parou em
Pinheiros, por algum motivo foi, então isso é muito importante não só reativar
mas que de segmento a população que seja estimulado o plantio de árvores com
o projeto de Lucas que ele falou que certa forma desanimou eu tenho certeza
porque muitas vezes por falta de apoio a gente tem que pensar nisso aí que é o
futuro, eu não posso deixar de falar uma coisa que eu já briguei tem mais de 5
anos vocês sabem disso algumas situações fica até um pouco desagradável
mas não me norteiam não me desanima, nós temos uma briga de cinco anos a
respeito da estadualização da estrada Pinheiros à br-101 dentro de um palanque
num palanque, no palanque, na época falaram se fosse fazer alguma coisa lá
que enviaria na frente da máquina para não fazer eu falei o passaria a segunda
e passava por cima, não podemos parar o progresso do nosso município nunca
foi colocado que teria que ter tirado asfalto do Sobrado para colocar em lugar
nenhum não saiu da boca de mim de ninguém, mas eu não posso deixar de me
furtar as matérias que foram colocados vinculado que prefeito vai fazer um
projeto que não sei o que que vai ser votado nessa casa eu não posso deixar de
falar, vários vereadores antes de mim como eu nem morava no município já
brigava por isso, eu tem que dar bônus a todos que fizeram eu busquei junto
com o Deputado Renzo Vasconcelos, junto com deputado Josias da Vitória,
Fernando na época com Pablo foi atrás de Chambinho foram Freitas, então todo
mundo terá méritos nessa obra se vier estadualizar que todo mundo sejam
lembrados, eu não quero ser lembrado sozinho, todo mundo todos os anteriores
que procederam que acreditavam que ia sair então eu falo e outra, é raro se
estadualizar uma via se você não tiver impacto nessa via, você estadualiza de
uma cidade para outra, você estadualiza um distrito como São João do Sobrado
que tem pessoas, mais lá se liga Pinheiros a BR a dois lugares que pertence ao
município só que a viabilidade econômica por dois polos de educação,, duas
empresas de grande produção que a Simoneti, a placa do Brasil, Polo
Educacional Brunelli, escola família agrícola, produtores do município que
produzem mais de 100.000 saca de café na região, fora fruticultura em geral
mamão, maracujá, cana, eucalipto, e dar dignidade as pessoas que ali residem e
passam por ali dia a dia faça sol ou faça chuva então eu quero parabenizar eu
tenho certeza que vai dar certo eu tenho certeza que esse projeto, eu tenho
certeza que vai ser o primeiro pontapé para que nós possamos futuramente
pensar no asfalto, aproximar da BR para trazer Bons Frutos, empresa para o
município, e geração de renda, geração de empregos, porque não se combate
violência com arma, não se combate violência com agressão, se combate com o
livro, se combate com religião, se combate com família estruturada, e projetos
sociais para que eles tenham alguma coisa para fazer, então a gente tem que
vencer unido Edvan parabéns por você sempre buscar a união dessa câmera
Sempre buscar, por que isso que é importante não é à toa que aquele ditado é

187

dessa forma a união faz a força, ninguém sozinho faz nada só faz quando um
acredita e vários façam o mesmo significado eu não posso deixar de falar Edvan
só para completar meu tempo de parabenizar a todas as pessoas como Val
chamou hoje para estar presente na câmera, colocou o dedo Marcelo também
para o trabalho ama pela recepção que você faz as pessoas pelo seu coração
bom, tem muitos que criticam é normal todo cara que é criticado ele é amado por
que a parcela da sociedade adora Criticar é muito bom criticar, você pode ter
certeza que você só cresce a população de Pinheiro crescer
quando
sacrificados que você começa a sair fora dos erros porque muitas vezes a
pessoa coloca o erro para as pessoas, eu tenho certeza Marcelo que você é um
cara bom de coração,---vereador Diego---- só para não passar batido o vossa
excelência você citou da CESAN quem é que cuida quem é que fiscaliza né
Pinheiro infelizmente ele não está cadastrado AASP que é uma agência
reguladora da CESAN infelizmente eles não podem vir aqui fiscalizar porque não
tem cadarço somente por isso----vereador Anderson----- não tranquilo muitas
coisas O Diego estão errado em nosso município em questão da CESAN só que
eu quero que eles vem até aqui até essa casa de leis como recebemos eles com
bom coração e venha passar aqui porque eles refutaram o projeto de lei de taxa
da CESAN está arquivado eu quero saber agora qual a cara que eles vão vir até
aqui nessa casa de LEIS pedir vereador para fazer uma coisa, outra eu não
estou falando da qualidade da CESAN porque a água da CESAN é uma das
melhores do Brasil não estou falando de qualidade só que em Pinheiros
prestação de serviço aqui Deus me livre tá fazendo vergonha Pinheiro virou um
queijo suíço, e nós não disputamos queijo nós queremos respeito e qualidade
do serviço prestado no nosso município, muito obrigada boa noite a todos. Usou
da palavra o Vereador
PABLO RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA - Boa
noite a todos, boa noite seu presidente, mesa diretora, vereadores e vereadora,
Marcelo Campos, Marilza é o nome da nossa amiga que tá ali cumprimentando a
Marilza cumprimento todos que estão aqui presente, assim como a vereadora
Janete eu gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando a Fernanda que foi
eleita em Boa Esperança ontem como prefeita né até fiz uma postagem falando
sobre os candidatos que não obtiveram êxito mas se candidatar é porque quer o
bem da cidade e para a gente fazer o bem para onde a gente mora a gente não
precisa ter mandato então que eles continuem fazendo bem lutando pelo
Município né que se Deus quiser a hora deles também vai chegar de governar o
município, Fernanda eu conheço desde criança não sabe que ela é da minha
vizinha ali, Agmar também trabalhou muitos anos com a gente lá na escola né
Janete, uma muito tempo atrás era aluno dela dei muito trabalho para Agmar,
então assim Pinheiros ficou muito feliz com essa notícia né muita gente
comemorando de saber que uma Pinheirense conseguiu chegar ao cargo do
executivo da nossa cidade vizinha, como foi falado pelo vereador Anderson aqui
não vou prolongar muito para não ficar repetitivo mas a situação que está
acontecendo no nosso município hoje relacionadas ao esgoto onde a CESAN
não tem feito a sua parte como nós esperamos isso tem causado uma série de
prejuízos, uma série de desconforto aos moradores só quem mora perto a onde
o esgoto está transbordando sabe o que é a dificuldade o mau cheiro perto do
mercado né Nem você trabalha no mercado, perto do mercado municipal então
nosso município está nessa situação eu queria dizer as pessoas né hoje eu vi
algumas postagens até me comprometi amanhã visitar uma família que tá
passando por essa situação em frente a sua casa, pessoal o que é essa que
casa de leis o que esses vereadores podem fazer relacionado a isso nós
estamos fazendo a nossa briga não queria nem falar briga, mas a nossa
conversa com a CESAN é antiga desde quando ela queria cobrar essa taxa
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muito tempo atrás e digo para vocês a taxa não é cobrada mais tempo porque
essa casa não deixou a onde nós conseguimos segurar desde que eu sou
vereadores que Anderson é vereador que nós somos chamados em Vitória é até
forte falar isso mas podemos dizer talvez que já sofremos assédio moral por
conta dessa situação, quantas vezes foi até falado assim ah se não aprovar logo
a concessão pode ser que o serviço de abastecimento em Pinheiros pode ser
interrompido nós já ouvimos isso lá várias vezes e Pinheiro segurando e a gente
propondo na época ainda sem ser Vereador como munícipe Lucas nos ajudou
no projeto 1 Minuto no contraminuta não foi isso Vereador Lucas, tudo que nós
podemos nos apresentamos para fazer o melhor só que agora na hora que está
o pior eles ainda vem com a cobrança da taxa Talvez se tivesse tudo perfeito
tudo funcionando os esgotos sem nenhum problema não estivesse
transbordando ninguém estava nessa situação, então quer dizer os moradores
que nós estamos correndo atrás o vereador Lucas e o vereador Anderson
enfermeiro também está conduzido um projeto que o Lucas vai falar depois ou
deve ser apresentado depois também que vai de encontro ao anseio da
população e a Câmara de Pinheiros não é conivente é contra e o quanto nós
podemos lutar para que essa situação seja resolvida nós vamos lutar, se não
tem o número e mão de obra suficiente para resolver o problema contrate se vira
Vocês estão recebendo, fica um dia sem pagar a conta de água para ver se a
multa não vem, fica sem pagar água para ver se não cortar o fornecimento de
água, mas o serviço mal feito, mal prestado tá aí né Eu não estou questionando
aos servidores que vão lá e fazem o trabalho mas não é o suficiente para
resolver o problema do município porque se fosse não tinha Rua aí que estava
15 dias transbordando esgoto, então que a CESAN eu posso tomar essa,
acordar para vida e nós vamos continuar cobrando e nós vamos continuar
batendo essa não é uma vontade do prefeito, não é a vontade dos vereadores, e
nós somos contra estamos Lutando Até o fim e em breve o projeto vai ser lido
aqui nessa casa vocês vão entender como nós estamos cobrando a CESAN,
outra situação que eu queria dizer para vocês aqui também que foi recorrente
nas redes sociais essa semana foi a implantação de um quebra-molas na Rua
General Rondon né muitos vereadores foram marcados aqui o Genilson trafega
ali todos os dias acho que Janete Lucas também, lembrando que nós não somos
contra os redutores de velocidade não somos contra os quebra-molas mas gente
vamos colocar no lugar certo vamos sinalizar, vamos fazer da forma certa foi
colocado na esquina gente---vereador Lucas--- de todos os quebra-molas o mais
irresponsável que deveria mais ter sido consultado a população não foi, não foi
aquele quebra-molas que estão lá que já foi motivo de assalto já foi ali
claramente preciso de uma lombada eletrônica não é um local de quebra-molas,
ali é um local de um radar, uma lombada eletrônica para proteger a população e
para proteger também os moradores ali em volta para que os carros não passem
com tanta velocidade então assim se tem um quebra-molas também que precisa
como a vossa excelência está falando de quebra-molas em locais errado, aquele
quebra-molas que foi feito ali não sei se né se o engenheiro do projeto teve a
intenção de fazer dessa forma obrigado----vereador Pablo---- obrigado para você
ter uma ideia eu recebi reclamação de pessoas que caíram de moto ali final de
semana pessoal que tá passando com carro ali tá quase quebrando o carro
Janete já vou com carro dela ali também, ontem o pessoal saindo da igreja me
mandou um áudio reclamando para você ter uma ideia Hoje eu fui lá conferir
pessoalmente eu tropecei gente eu quase caí no quebra-molas lá se o pedestre
tá caindo imagina quem tá de moto, de bicicleta, e carro mas eu tenho uma
notícia boa para vocês e para os moradores eu conversei hoje com o
responsável na quarta-feira eles vão retirar aquele quebra-molas e tentar refazer
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ele no outro local que não de problema, e olha só a justificativa uma das além da
velocidade foi para conter água da chuva, gente quebra mola não foi feito para
contar com a de chuva não quer contar água de chuva faça lá coloca uma boca
de lobo, coloca eu ia falar o nome errado aqui, coloque lá e resolva O problema
quebra-molas foi feito para diminuir velocidade chuva a gente resolve
alagamento é de outra forma eu entendo que não é também para prejudicar
quem tá ali se tá entrando água se tá largando tem que resolver o problema mas
não é com quebra-molas que já está causando acidente, que nós vamos
resolver ou se fizer o quê bola que faça uma altura legal realmente ele está
muito alto ele está exatamente numa esquina e sem sinalização e hoje lendo
estudando sobre isso eu vir que um dos maiores perigos dos quebra-molas
redutor de velocidade é a falta de sinalização não pode, não pode colocar
quebra-molas em lugar nenhum sem sinalização e falando e não sinalizar pois
não sei da palavra Vereador -----vereador Jó----só para deixar os municípios
informado existe um projeto pelo DER que quem está executando é o Detran na
cidade de Pinheiro a cidade em breve vai ganhar uma nova sinalização a equipe
lá em Vitória passou para a gente seguinte que alguns quebra mole alguns
redutor de velocidade que foi montado na cidade eles podem sofrer alteração
devido o projeto em breve estarão fazendo a terceira visita para ver a situação e
vão colocar o projeto vai sair do Papel ótimo entendeu----vereador Pablo----- eu
e falando e sinalização sim---vereador Edvan----- só aproveitando o gancho
inclusive aproveitando não sei quem é que tá na frente desse projeto inclusive
não sei se os vereadores que estavam no dia da inauguração do Detran eu fiz
essa ressalva junto ao o Givaldo, eu te falei com ele Nossa última oportunidade
de falar e pedir para ele ver a situação que a questão das faixas elevadas que
pelo que ele disse no dia é de obrigação do município mas já que vai vir um
projeto que faça esse projeto desta forma por exemplo no cruzamento ali da
Antônio Alves Fernandes próximo ao peladão entendeu ali caberia uma faixa
elevada que além de esteticamente ficaria bonito evitaria enes acidentes, então
assim que você que tá mais por dentro leva essa sugestão que estão no projeto
fica mais fácil me desculpa cobrar do município----vereadora Janete---obrigada
Pablo esse trabalho do Detran nós estamos também já com uma demanda é a
visita conforme eu falei na sessão passada nós fizemos visitas e lá engenheira a
Edna do Detran já nos ligou conforme a sessão passada nós passamos a todos
né aquele que tivesse alguma demanda é que eu fizesse né Jó para a gente
estar encaminhando inclusive já houve alguns municípios inclusive Dr Paulo da
câmara nosso procurador então a gente tá fazendo de fato algumas alterações e
novamente eu peço aos colegas aquele que tiver alguma demanda de alteração
Por que a gente vai estar essa semana e encaminhando né todas as alterações
para os engenheiros virem aqui para de fato é executar tá então fica ai em
aberto a sugestões de todos que quiserem fazer alguma alteração está em
aberto tá obrigada---vereador Pablo--- falando em sinalização um
questionamento já levantado aqui pela vereadora Janete eu Visitei a obra
semana passada com o vereador Anderson Enfermeiro e a obra de calçamento
do calçadão do bairro Canário da garagem até o Pinheirinho ainda está sem
placa existe uma lei municipal E se eu não me engano essa lei prever uma
sanção e nós vamos tomar providência porque a lei é para ser cumprida seja
para Maria, para Joaquim, e para prefeitura, se a prefeitura tem que cumprir uma
lei ela precisa cumprir a lei, amanhã nós vamos tomar as providências porque
até agora placa da obra não foi colocada só se colocou hoje porque eu não fui lá
ninguém sabe prazo, ninguém sabe o valor, ninguém sabe a firma, ninguém
sabe nada, então amanhã nós vamos tomar providência para que a prefeitura
faça cumprir a lei porque se o cidadão deixar de pagar o IPTU ele vai ser
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negativado por que isso está na lei do município então município também
precisa cumprir a sua lei informar para o cidadão aquilo que é de direito, sobre o
viveiro Municipal que nós temos falado há muito tempo na época que o Tadeu
Sá se não me engano era secretário foi concedido em parceria Se não me
engano com a Petrobras Lucas você me fala se foi a Petrobras mesmo viveiro
Municipal lá para o MEPES, porém com o tempo foi desativado infelizmente é
nós perdemos por que o MEPES terceirizou agora para um particular o viveiro,
então o viveiro vai ser reativado mas não vai ser mais pelo poder público fico
feliz e fico triste, né não sei se ainda pode ser feito alguma coisa se a prefeitura
pode talvez construir outro local porque eu entendo do município precisa de um
viveiro Municipal então nosso antigo viveiro ele vai ser ativado porém de forma
particular, comunicação nós precisamos melhorar a comunicação entre os
poderes porque hoje uma informação importante é eu não sabia e Consultei os
vereadores aqui 30% sabia da resposta certa os outros não sabiam, é comum a
gente escutar que tá faltando o médico em alguns postos de saúde hoje foi uma
mulher na câmera achou que eu era assessor da vereadora Janete tratei ela
muito bem para que a vereadora não fique mal aí, tratei ela muito bem como seu
assessor e ela foi reclamar que tá faltando médico no posto do Galileia né
imediatamente eu liguei para lá e vi que não está faltando médico lá o médico só
não atende na segunda-feira ficou parece um tempo sem Já tem uns dois três
meses que tem médico lá, eu consultei alguns vereadores aqui e alguns
vereadores falaram inclusive que também não sabiam pessoal nós não damos
conta de tudo a gente não dá conta de saber o que está acontecendo em todas
as repartições nem o prefeito sabe então quando tiver alguma informação dessa
chegou aqui ó Tá faltando médico quem tiver a notícia se for um vereador se for
vim fala pessoal o médico chegou porque nós precisamos também nessas
informações porque senão hoje eu já estaria aqui cobrando falando Cadê o
médico né, mas graças a Deus o médico esta la, o Anderson só um pouquinho
porque se não vai ficar sem eu falar aqui, outra coisa nós estamos sendo
cobrados constantemente da falta de apoio é no que diz respeito ao esporte as
quadras está faltando rede nas traves, bola, material esportivo, hoje mesmo eu
Lucas, Edvan e o Elton, fomos cobrado por um grupo de atletas aí até Mandar
mensagem para Marinete ela falou que amanhã ela vai ver como tá o
andamento e isso pessoal tem cobrado faz muito tempo, então eu penso assim a
pandemia gente foi uma escola para gente, a pandemia serviu para gente
preparar para educação, para o esporte, e a impressão que eu tenho que a
gente tá voltando retomando a vida e tá tudo desajeitado do mesmo jeito como
estava antes é como se tivesse ficado parado esse tempo todo então que
alguém faça alguma coisa né nosso amigo secretário Marcelo esta aqui ele deve
saber como funciona o processo mas está parado, um pedido que eu fiz quase
um ano atrás eu fui ver agora ainda não sabe como que tá então a gente precisa
tomar isso daí Porque os nossos esportistas estão precisando de ajuda né o
irmão da Giovana até colocou nas redes sociais essa semana que poucas
pessoas de Pinheiros ajudaram a Giovana quando ela precisou, poucas pessoas
mas ganha ouro para ver, ganha um bronze para ver, todo mundo vai querer tirar
uma casquinha então nós precisamos ajudar o nosso Esporte agora nós
precisamos ajudar os esportistas agora porque o dia que ganha uma medalha
todo mundo vai falar que ajudou mas na hora que tá precisando de uma bola
ninguém consegue ajudar, então que a gente possa fazer é lutar para ajudar
essas pessoas e meu tempo passou demais eu tinha mais coisa para falar mas
eu vou deixar para depois né na próxima sessão a gente fala aí só para terminar
gostaria de parabenizar o presidente Edvan por está modernizando, melhorando
o serviço dessa casa em relação a transmissão né até hoje tive como presidente
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o senhor, Cleomar, Iverlan, todos os três buscando lembro que Iverlan também
fez algumas melhorias, depois o Cleomar fez outras melhorias, o Senhor vem
faz outras melhorias, e interessante ver que o nosso Presidente ele pensa
também no bem estar da população e agora levar para quem tá em casa a
sessão isso é muito importante as pessoas estão assistindo estão participando
isso é bom demais, se não tivesse talvez até ver ninguém sabia o que estava
acontecendo aqui né, e o número de pessoas que estão assistindo em casa
ainda é superior aos que vem aqui, são muitas pessoas que estão assistindo
então parabéns por essa iniciativa e agora com os microfones e eu sei que
parece uma coisa pequena mas isso faz muita diferença para quem tá em casa
muito obrigado. Usou da palavra o vereador LUCAS PAULO GAGNO
NASCIMENTO - Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores,
colega vereadora, vou somar o tempo que todo mundo passou um pouquinho
para ser meu tempo vai passar cumprimentar os municípios presentes na figura
do meu irmãozão que tá ali Renan cumprimento a todos tá camuflado mas tá
camuflado mas é ele, sobre o eu nem ia falar dos médicos mas foi até bom que
falou parece que aconteceu alguns Episódios no hospital esse final de semana
se depois alguns vereadores da comissão de saúde puder ir lá que parece que
tá ficando só um médico só, e o médico está se recusando a atender casos que
não são urgência e emergência e aí parece que todo final de semana tá ficando
só um médico e aí estão pressionando muito esse profissional e o profissional
não tem culpa de tá lá sozinho, primeiro todo mundo conhece aquele cantor
Belchior né então a música dele que ele fala que ele não tá interessado em
nenhuma teoria que amar e mudar as coisas interessam mais, então assim a
gente aqui tá com muito amor e tá querendo mudar as coisas né eu estou
fazendo essa abertura para dizer que foi com muita sofrimento que eu escrevi
aquele texto sobre o poste mas é muito desrespeito né a gente fica ali vocês
acompanharam né eu não externei em nenhum momento fora dos grupos do
fora do grupo de vereadores né a minha demanda, a quantidade de vezes que
foi pedido, por último eu recebi um áudio que me dizia assim desculpa por todos
os outros dias mas hoje sem falta vai ser tirado, aí no outro dia cedo quando eu
passei para trabalhar o poste estava lá infelizmente eu tive né e assim depois
que eu fiz duas horas depois foi lá e retirou o poste, você ver que e algo que
poderia ter sido evitado então assim vamos tentar mudar as coisas, e a gente
não vai mudar as coisas com grandes coisa né, a gente tem que começar a
fazer primeiro as coisas possíveis, ai depois a gente tenta fazer as impossíveis e
é dentro dessa esfera que eu quero fazer a cobrança aqui vereador Pablo até vir
que nas redes sociais ele se manifestou sobre o esgoto lá da Rua Arlindo Fávaro
que tá tendo lá em frente a casa da Estela né, a gente não aguenta subir um odo
do ralo, imagina você ficar com esgoto na porta da sua casa por 2, 3, 4 dias,
toda vez que vai lá faz um paliativo porque existe uma ligação na rede numa
outra rua que desencadeia o problema aqui, então assim quem foi lá né que
puder explicar eu já expliquei para o responsável não é só ir lá fazer a sucção
mas precisa fazer o reparo que tem lá numa outra rua, sobre um projeto que foi
anunciado hoje pelo governador Renato Casagrande que teve aqui presente no
município né trouxe boas notícias para gente eu acho que a gente tinha que
sentar com a secretária de educação e saber qual uso ela fará do Proed, por que
aceitar que seja utilizado o mínimo é muito pouco né nós vivemos numa cidade
altamente violenta nós precisamos tirar as crianças das ruas e esse projeto é o
projeto que nós temos que pegar ele tá dando 3000 reais por aluno na escola
em horário integral o estado vai pagar para gente colocar esses alunos para
estudarem um dia todo, então assim é de suma importância que a gente abraça
esse projeto, que a gente de luz para saber o que se passa como vai ser feito de
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que forma que vai ser aplicado e que a gente utiliza e o máximo possível
inclusive pensa que talvez a gente deveria deixar só uma ou duas escolas né
uma de primeiro a quinto ano outra de 6º ao 9º ano que não seja integral mas
que a gente tem que caminhar para que todas as escolas se torna em horário
integral porque nós vamos Integral porque nós vamos só mudar as nossas a
situação da violência com educação, com muito investimento, a gente precisa
parte da segurança precisa mas a nossa cidade é uma das cidades que mais
prende é uma das cidades que tem mais pessoas preso provisório no centro de
detenção lá em São Mateus lá são 500 e poucas pessoas apreendidas né sem
Pena sem condenação Pinheiros tem lá 170 ou seja 13 praticamente a de
Pinheiros o restante é de São Mateus, Conceição da Barra, montanha, Mucurici,
Ponto Belo Pedro, Canário, ou seja é um absurdo a gente pensar que isso é
normal fora as pessoas que estão condenadas e cumprindo sentença Imagine
se todos esses tivessem soltos então nós precisamos urgentemente Tomara que
a secretária volte de lá animada, empenhada, com força de vontade para que
faça um projeto bacana, que coloque seu presidente vossa excelência que é do
partido da secretária coloque para ela a importância do projeto, coloca para ela o
empenho para que nós colocamos que não aceitamos somente os 25% né que
lá faça o uso máximo que deixe apenas duas escolas que não seja horário
integral nós não vamos mudar nossa realidade se nós não tiramos as crianças e
os adolescentes das ruas, de novo vou deixar---vereador Anderson--- o Lucas
parabéns por suas falas, a gente tem que aproveitar muito bem esse momento e
eu sugiro os vereadores que nós possamos acampar uma luta desmembrar a
Educação do esporte mais rápido possível já tá estranho Dona Marinete é uma
pessoa que eu respeito muito, muito pelo seu conhecimento pela sua dedicação
mas o esporte infelizmente não está sendo tratado a altura que o povo Pinheiros
merece Então a gente tem que acampar essa briga, respeitando ela também,
porque tipo a gente preciso de uma pessoa que seja mais dedicado ao esporte
que se nós queremos vencer a violência precisando de pessoas mais dedicadas
eu acho que ela não vai ter tempo para tudo isso, então tem que ter coragem de
falar tem que assumir a responsabilidade, e não só eu mas todos vereadores
que eu acho que é muito importante Obrigado meu amigo---vereador Lucas---verdade vereador por último eu quero agradecer porque eu fiz uma indicação na
sessão passada e ela está sendo atendida que é a construção do pátio da nossa
escola que eu trabalho Carlos Lindemberg a reivindicação minha e do nosso
diretor Ailton Balbino, que a gente pediu né agora a escola vai ficar com
calçamento no pátio e uma jardinagem em volta e agora nós abriremos uma luta
para que seja feita uma reforma na quadra e a construção de um auditório estão
assim agradecer que o projeto Já tá feito e que em breve vai ser licitado e com
fé em Deus nós estaremos tendo um Pátio lá com jardinagem tudo, por último
quero pedir a todos os colegas presentes que possam fazer uma oração por
uma pessoa que é muito amiga minha amiga da minha família que a Genilza,
que infelizmente né ela foi contaminada diagnosticada com covid foi para São
Mateus e por esses dias ela é funcionária da prefeitura funcionária pública, e ela
infelizmente teve uma piora né e também deixar mensagem de alerta que a
pandemia não acabou né então assim esse final de semana foi um final de
semana bem tenso, até show de Zé Vaqueiro teve aí em alguma cidade o pau
quebrou em um monte de lugar e aqui também o pau quebrou um monte de
lugar, mas a pandemia não acabou e a vacina sinto dizer ela foi vacinada com
as duas doses já tem tempo e ela tá sedada e entubada, então assim não pense
que a vacina ela vai te dar uma garantia total de que você não vai ser acometido
pelo vírus e que nem você possa ter uma piora a covid é como se fosse uma
roleta russa e que infelizmente a gente não sabe em quem, nem como, nem
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quando ela vai reagir de que forma, então eu peço a todos que façam oração
mas que também se cuida e que leva a mensagem a gente tá mais perto do final
que possa também ajudar conscientizar as pessoas e eu nem usei o meu tempo
todo que bom né boa noite a todos . Findo o momento de oradores o presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos desta
sessão às 21:37 (Vinte e uma horas e trinta e sete 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.
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1º Secretário
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Presidente

