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Ata nº 020/2021 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos
dezesseis 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, 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 Walas Fazolo de Souza 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. Em seguida o Presidente determinou a
secretária da mesa que procedesse a leitura do EXPEDIENTE constante de:
PROJETO DE LEI Nº 034/2021- Institui e define diretrizes para a politíca pública
“absorvendo o tabu” de conscientização sobre a menstruação e distribuição
gratuita de absorventes higiênicos nas escolas, e dá outras providências;
PROJETO DE LEI Nº 036/2021 – “Dispõe sobre alteração de denominação de
Nome Púbico e dá outras Providências”; INDICAÇÕES NºS: 261/2021 a
272/2021 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 032/2021- “Autoriza a
estadualização da estrada municipal que liga a sede do Município de
Pinheiros/ES à Rodovia Governador Mário Covas (BR-101-Norte, km 20) – Após
a leitura o vereador Lucas Paulo Gagno Nascimento fez pedido de vista ao
projeto – em votação o pedido de vistas foi aprovado por unanimidade; MOÇÃO
DE PESAR pelo falecimento da Sra. GENILZA MONTEIRO VIEIRA – Aprovada
por unanimidade, MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO para a colaboradora
ELISÂNGELA DO NASCIMENTO – Assessora do Senador Marcos Ribeiro Duval
– Aprovada por unanimidade .Ato contínuo o presidente concedeu a palavra aos
oradores inscritos no livro. Usou da palavra o Vereador EDVAN SILVA ALVES Mais uma vez boa noite a todos, é com muita alegria que eu subo nessa tribuna
mais uma vez agora em definitivo para parabenizar meu amigo nosso secretário
deputado federal licenciado Paulo Foletto que no dia 10 tivemos em agenda com
ele e Vitória e aonde foi Consumado a pavimentação da Comunidade São José
do Jundiá o Ranha, aonde tivemos fazendo várias vezes subir aqui para
agradecer e sempre aconteceu um embrolhio e faltava um documento parece
que tinha algumas forças misteriosas que não queria que o trem andasse que
não saiu do Papel, mas fomos lá pessoalmente junto com o prefeito Arnóbio, o
colega o Welton estava presente, a Janete participou e resolvemos todos os
embrolhios e já foi assinado o convênio nos próximos dias segundo o pessoal da
SEAG a empresa tem 60 dias para entregar mas geralmente é no prazo de 20
dias os blocos estarão na comunidade e eu queria aqui agradecer ao Paulo
Foletto, ao Sandro Ferrari, pessoas que vem nos atendendo na secretaria com
as portas abertas para o nosso município da mesma forma que a Preta tem um
carinho enorme por nós, eu também não posso furtar aqui nesse momento
deixar de falar de são pessoas que querem o bem do nosso município também,
nosso amigo Antônio que a Preta lembrou aqui muito bem foi um dos Pioneiros
também 2019 quando estivemos na Norte Fruit onde o deputado estava aqui na
semana da Agricultura, abertura da Semana da agricultura onde iniciou-se as
conversas para pavimentação inclusive neste dia viu Anderson iniciou as
conversas do calçamento da Simonetti e a estadualização também foi pauta
neste dia, eu estou referendo ao Anderson porque hoje nosso plenário fizemos
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referência ao colega que foi um dos que encabeçou essa luta, depois se sobrar
um tempinho vou falar sobre isso então a gente tem que agradecer o Antônio
também que intermediou lá atrás e agradecer a confiança mais uma vez do
Paulo Foletto ter confiado isso a gente teve pessoas que eu não vou citar nome
que não sei por que motivo não queria que chegasse a não ser que viesse pela
pelas suas mãos, mas o Foletto e a Janete participou né Janete você viu lá que
ele falou o benefício tem que chegar entendeu ele falou o seguinte o governador
Renato Casagrande manda em mim, depois do governador quem manda na
secretaria Sou eu, então até que o governador não pensa que eu mande os
blocos vão chegar então minha gratidão a eles por tá dando esse benefício para
nós tive a grata satisfação de ouvido da boca dele também que nós vamos tá
recebendo um trator referente a emenda parlamentar de quanto estava deputado
federal vai está chegando, e junto com os colegas vamos ver qual comunidade
que o trator irá atender Tá vou querer dividir isso com vocês pode ter certeza e
como a gente fala né juntos pelo bem comum né Não posso pensar a batedeira
é batedeira que fala, o nome plantadeira equipamentos também, então a gente
só tem agradecer o Anderson e o Cleomar vou fazer uma referência direta
porque foi pessoas que estão naquela região, foi pessoas que junto comigo
buscou esse benefício encampo essa luta, Janete entrou agora também que em
breve terá notícia boa para Lagoa Seca mas também a defensora lá da região
da Comunidade São José do Jundiá, fala o Ranha que todo mundo conhece
então Janete agradecer vocês vereadores Colegas por essa força todo mundo tá
encampando a luta pelo bem comum na sociedade, no dia 10 também tivemos
uma reunião lá no Palácio Anchieta junto com o governador Casagrande
vereadores da região Nordeste interessante né nós não sabíamos que aqui é
região Nordeste né todo mundo falava Norte quando foi publicado algumas
pessoas fizeram alguns questionamentos Mas depois foi explicado que a nossa
região é região Nordeste interessante, a onde o governador explanou uma seres
de investimentos que vem para nossa região, para o nosso município, benefício
que já foram entregues outro que já estão empenhados para ser entregue, então
a gente tem que agradecer a nosso governador Renato Casagrande pelo
carinho que ele tem pelo interior são poucos os governadores que que tem esse
carinho para com os municípios do interior hoje eu ouvi meu irmão tem um irmão
que mora no Rio e ele falou a seguinte frase estava com ele levando ele lá para
o sobrado e ele falou rapaz você e Casagrande parece pai e filho né Eu falei
assim por causa da cor e falou não porque diariamente você tá com ele nas
redes sociais, porque ele falou que no Rio não é comum ver Governador com o
vereador, e aqui sempre nós estamos, ele vê que nós vereadores sempre
estamos em constante contato com o governador isso mostra o carinho que ele
tem o respeito que ele tem pelas as casas de leis do nosso estado e a gente
agradece ele por isso, nesse dia foi um momento de alegria vários investimento
mas as pessoas quando a gente se coloca na situação de líder e o nosso
Governador não é diferente tem que tomar algumas decisões como ele tomou na
pandemia que não são decisões que agradam, mas que são necessárias, eu
pedi várias desculpas a ele quis dizer que não queria ser Inconveniente e nem
oportunista mas eu tive que externar para ele um clamor da nossa população
inclusive conversando com o Pablo, e ele falou que não achava viável né Pablo
mas ele falou o seguinte faça o que seu coração está pedindo, e meu coração
naquele momento era defender a população, porque como nós sempre estamos
falando todo mês a gente recebe uma conta de água no WhatsApp aonde vem a
taxa de esgoto da CESAN e a gente sabe enquanto legisladores que o meio
ambiente precisa disso é importante tratamento de esgoto só que as taxas estão
vindo no momento inoportuno, no período de pandemia aonde tem pessoas
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passando fome, pessoas desempregadas que não tá tendo condições de comer,
como vai pagar 80% de taxa, então fizemos esse pedido junto ao Governador e
a nossa colega de montanha a Maine também fez esse pedido e o que a gente
pede agora nossas autoridades do município todo mundo, população, viceprefeito, Prefeito, jurídico, que pudesse encampar essa luta e pedi porque só a
câmera não tem essa força mas protocolamos no ministério público,
protocolando junto ao Governador também, protocolamos junto a CESAN, entre
outras ações nosso procurador Gilson tá ali pode falar embasar minha fala aqui,
e nós não temos assim tido resultado porque falta força política, falta pessoas de
coragem para poder combater essa pauta, então a gente fica triste porque
nesses momentos muitas pessoas elas se escondem é porque tem medo de
bater de frente, e esse momento não é desrespeitar as autoridades maiores, não
é ter medo de perder benefício, é defender a população nós fomos eleitos para
isso para que o bem comum seja atendido, e não o bem individual, e hoje o
momento está sendo bem individual pessoas estão pensando na política no ano
que vem, e estão com medo de fazer essas cobranças a não ser oposição na
Assembleia mas ninguém fala sobre isso, nem a oposição fala pouco, e é um
assunto pertinente para o momento porque vários aqui recebeu tem pessoas
que tá pagando pagava r$ 30 tá pagando mais de r$ 100 Aí você pega os bairros
mais humilde nosso município, as pessoas estão tão vivendo para pagar água,
Todos nós né que todos nós estamos pagando, então a gente espera aqui que
todos possam abraçar essa causa porque quando sair uma liminar do nosso
jurídico através do Dr Pablo conseguindo a suspensão teve um monte de gente
que aplaudiu, um monte de gente fez matéria agora que não tem todo mundo
sumiu, então nós precisamos que seja na dor e na alegria entendeu Agora tá
doendo agora estamos sofrendo porque eu falei com o governador só sabe que
tá doendo quem grita eu não estou vendo ninguém gritar não ser a câmara de
vereadores, então a gente precisa que todo mundo esteja unido nessa luta aí
para que a gente possa suspender momentaneamente essa taxa, e que volte a
ser cobrada no momento oportuno e gradativamente que é o que nós não
mandato passado queríamos quando veio para essa casa aqui o projeto de lei
para ser votado da Conceição e eles não quiseram nenhum tipo de acordo,
então a gente pede aí aos nossos colegas aproveitar que o Vice está aqui hoje
que leva esse recado ao prefeito também que a gente possa estar vendo um
mecanismo para que a gente possa ajudar nossa população, no dia também o
colega Lucas fez uma cobrança em relação à segurança Então parabéns Lucas
no dia porque eu tô exaltando isso porque no dia era um dia de felicidade, era
um dia de agradecer de joelhar e falar obrigado você tá mandando tudo isso
para gente só que se a gente não cobrar não passar para ele que tá
acontecendo ele não vai poder nos ajudar, então a gente Parabéns o vereador
Lucas também que fez a cobrança em relação à segurança a evasão escolar
que muitas pessoas não tão se atentando a isso não é porque eu pós covid aí
muitos alunos fora da escola então nós tem que ter essa preocupação, então eu
vem aqui parabenizar o vereador Lucas que falou em nome da câmera como a
Janete falou, o Walas Falou, então somos gratos a todos que teve presente lá,
Anderson hoje tivemos aqui um projeto de lei que o nosso executivo nos enviou
autorizando a estadualização da estrada que liga Pinheiros a Pedro Canário,
esse projeto optamos né Por unanimidade acatar o pedido de vista do vereador
Lucas que discutimos, o Vereador Anderson fez um brilhante trabalho no
mandato passado onde fez um levantamento de tudo e de todos que tem
naquela região, fez protocolo na assembleia e neste mandato voltou-se a
conversar sobre isso mais a nossa casa em momento algum foi ouvido e nós
não sentiríamos muito representado se ao menos o colega Anderson fosse

198

lembrado e chamado para participar das conversas, e foi levantado a seguinte
questão, vamos votar um projeto que autoriza depois Assembleia vota lá
também está atualizando, e aí vai vim seu João e perguntar porque
estadualização passa na frente do seu João de passa na frente de seu zé não
passa na frente seu João, tem uma discussão mais Ampla então por isso
optamos em pedir vista do projeto para gente estar podendo marcar reuniões
que o executivo possa junto conosco tá levantando essas ideias junto aos
moradores lá da região para quando vier mesmo que vende o nosso projeto ele
é irrelevante eu acredito dentro da minha, peço mais um minuto para concluir, e
Mas eu acredito que se votássemos hoje como foi falado no plenarinho, se
votássemos hoje e tivesse um problema lá na frente o ônus ficaria para câmera
e o bonos para terceiros, então a gente tem que tomar esse cuidado porque não
estamos aqui para atrapalhar, estamos aqui para agregar se a gente puder
ajudar vamos ajudar, se não puder vamos ficar como se diz recolhidos a nossa
insignificância, então agradeço a todos mais uma vez boa noite. Usou da palavra
o Vereador WALAS FAZOLO DE SOUZA - Uma boa noite a todos, um boa noite
Presidente, amigos colegas vereadores, Marleninha, vice-prefeito Aloísio Lula,
Gilson, em nome da Preta eu dou Boa noite a todos que estão aqui presentes,
meus sentimento trabalhei com a Genilza também lá na Secretaria de Saúde,
Sei a doce pessoa que ela sempre foi e sempre será porque vai morar no nosso
coração para eternidade e nós perdemos também hoje um colega parceiro em
São João do Sobrado o nosso amigo Manoel popular Gaussa, e foi uma perda
muito grande morador Velho Pai de filhos que mora em Vitória hoje familiares
em São João do Sobrado eu deixo aqui os meus sentimentos também peço a
Deus para confortar o coração desses familiares, e que Deus possa direcionar
minha fala como sempre a vereadora Janete fala sobre as mulheres vou dizer
como amigo Sandro Lúcio Dias né mulher precisa de carinho, mulher precisa de
amor na verdade e aqui Janete deixa um abraço meu carinho e fico feliz pela
sua luta em favor das mulheres, e eu quero aqui pedir até porque o vice-prefeito
está aqui Aloisio Lula você que sempre anda por lá na nossa cidade, os bancos
da praça sempre foi o questionamento daquela população Aloísio E nós como
uma luta eu agradeço o prefeito por ter reformado aqueles banco antigo,
agradeço o secretário Val Andrade porque foi um pedido nosso que fomos lá
reformar os bancos e não colocaram nos lugares os banco estão na lateral da
praça lá Aroldo mesmo foi um que correu atrás junto conosco para reforma
desses bancos e oque que acontece os bancos reformados tá encostadinho na
praça veio um caminhão lá para cá já bateu no 3 e quebrou, então o dinheiro do
povo Temos que cuidar já que reformou Por que que não colocou no lugar certo
foi falta de combinação peço aqui encarecidamente o secretário Arlindo para que
mostra mais um pouquinho amor a população de São João do Sobrado, porque
lá dentro lá foi mil eleitores que acreditou na administração e através desses mil
eleitores é que eu é que Arlindo tá empregado é que outros e outros secretários
estão empregado, já que tivemos oportunidade de representar o povo vamos
devolver para o povo com dignidade, com respeito peço Aloísio que você vai até
o Arlindo que você já tá mais próximo dele peça ele para aproveitar logo os que
estão lá reformado e colocar no lugar vai acabar quebrando tudo e depois o
dinheiro do povo não é a água para descer de rio abaixo, você entendeu Arlindo
tem mais um amor ou população de São João do Sobrado vão dar mais um
pouco de prioridade lá também porque já que tá lá consertado gente vamos
colocar no lugar não estou aqui criticando Arlindo é um parceiro, Gilvan é
parceiro, o Paulo Giovani é um parceiro sem entendeu todos aqui são parceiros,
mas nós estamos aqui fazendo papel de fiscalizar esse é o nosso trabalho sabe
por quê, porque envolve o patrimônio do Povo então nós temos que cuidar não é
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patrimônio do povo é Patrimônio nosso e eu deixo aqui o meu abraço, meu
carinho a todos vocês que estão presentes, isso não é uma crítica destrutiva, é
uma crítica para construir para melhorar e um abraço a toda população de São
João do Sobrado e Pinheiros, estamos juntos uma boa noite a todos. Usou da
palavra o Vereador EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS - Boa noite a todos e
a todas, cumprimentar nosso Presidente Edvan, e no nome de Edvan
cumprimentar a todos que fazem parte da mesa, cumprimentar o nosso Vice
Prefeito Aloísio Lula, cumprimentar o nosso sonoplasta Junão, cumprimentar
meu amigo Gelson, fica aqui já meu sentimento você é minha amigo de infância
conheci muito a Genilza cumprimentar toda a família Beto e o Deleon meu
amigão ali também tá cumprimentar todos os munícipes aqui presente, preta eu
fiquei assim satisfeito com o que você falou que você foi presidente de
associação de moradores eu também estou pelo segundo mandato né sou
presidente da associação de moradores do Bairro Vila Nova, e disputei a eleição
de 2008 fiquei suplente e graças a Deus agora 2020 né a gente conseguiu
chegar, então na verdade Preta o povo que coloca a gente aqui entendeu e eu
estou orgulhoso de ser Vereador, ando na rua de cabeça erguida né com
comprometimento com nosso povo e estou aí tranquilo trabalhando fazendo meu
mandato né umas indicações atendida e eu tenho certeza que todos os
vereadores que estão aqui estão fazendo Justiça pelo voto que recebeu, então
eu sou grata a todos vocês vereadores trabalhando junto né com vocês para
desenvolvimento do nosso município eu gostaria de agradecer a secretaria
educação Esporte né a Marinete, agradecer o Roberto que o diretor de esporte
que nos acompanhou até o bairro Pinheirinho né fazendo a visita o campo do
bairro pinheirinho que estava deteriorado né temos representantes ali também
que é o Edson Novais conversando hoje e também o Edmar, nós fomos lá né e
realmente o campo não tem condições nenhuma para prática de futebol e já fez,
já roçou o gramado, o vestiário muito deteriorado né já foi lá já limpou o vestiário
agora tá construindo dois banheiros, então assim a gente agradece a secretaria
de educação e esportes agradece o Roberto né que esteve lá conosco e não só
o espaço do Pinheirinho merece esse atendimento também o bairro Judiar, o
bairro canário precisa também de um vestiário que as crianças estão lá jogando
não tem lugar de trocar, então tem que ter mais atenção ao Esporte não é isso, e
eu estive lá no Pinheirinho domingo passado fiquei muito feliz de ver uma partida
de futebol né o Liverpool enfrentou a equipe do Wilson não é isso, e lá tinha
várias pessoas eu fiquei muito feliz que o trabalho nosso está dando resultado
entendeu então assim pediria a secretaria de esporte, secretaria de educação e
esporte para ter assim mais uma atenção ao esporte do município né vamos
assim construir juntos com vocês vereadores também, vamos dar uma olhada
nesses espaços esportivos no nosso município para que possamos melhorar
ainda mais muito obrigado a todos - Usou da palavra o Vereador PABLO
RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA - Obrigado senhor presidente segunda já
foi cumprimentar aqui o excelentíssimo vice-prefeito o Aloisio Lula é um prazer
tê-lo sempre aqui quando puder também traga Arnóbio para estar perto de nós,
cumprimentar mais uma vez todos os municípios que estão aqui
cumprimentando a vereadora Janete Akisaski que está muito linda como sempre
hoje cumprimentando ela quero cumprimentar todos os vereadores que estão
aqui, só comentar rapidamente sobre as indicações que nós fizemos hoje esse
ano a gente adotou uma postura um pouco diferente estou começando fazer
indicações verbais e quando não resolvido a gente traz até a tribuna da câmara
para poder Pedir um socorro de forma documentada para não precisar fazer
igual alguns vereadores que tem feito aí de postar nas redes sociais prints de
pedido que não foram atendidos e não que o vereador esteja errado só não
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quero chegar esse ponto de fazer isso daí e nós temos um problema Seríssimo
acontecendo aqui em nosso município que são algumas placas que foram
colocadas pelo Detran mas seu eu não tiver enganado acho que ele vai me
lembrar aqui acho que a manutenção é por conta do município não é isso o
Detran colocou as placas Mas eu acredito que a manutenção com o tempo o
município que passaria fazer e ainda se não for assim ali do lado da Igreja
Batista tem uma placa de sinalização que ela está inclinada e tá para cair na
cabeça de alguém que já faz alguns dias que eu pedi a secretaria para fazer o
reparo e até hoje não foi feito, deve ter uns 30 dias que a gente tá lutando
pedindo para ir lá consertar e a minha preocupação é vai precisar acontecer uma
tragédia para poder consertar, porque se poste é pendurado que tem Fio está
caindo como a gente já tem pedido EDP para consertar às vezes atrasa não
fazem tá caindo imagina com uma placa né que a sustentação não é tão forte e
ela está totalmente inclinada e os moradores estão com medo quem trafega por
ali está com medo, ali indo para o hospital, ali a indo para uma escola, quando
acontece velório passa por ali, então assim a gente teme que uma coisa pior
possa acontecer então por isso que hoje eu fiz a indicação pedindo ao prefeito e
a gente espera que não seja necessário essas ação de ir para as redes sociais
Porque infelizmente algumas coisas só estão saindo parece que a indicação tem
menos poder que a reclamação no Facebook, parece que o Facebook é mais
importante do que fazer um papel pedindo o Prefeito para fazer, então que o
prefeito nos atenda, que a secretaria nos atenda, para que algo pior aconteça ali
naquele local, tive visitando também o bairro Santo Antônio semana passada e é
um clamor dos moradores ali pessoal que eu acredito que vocês também o
Diego que vai muito ali tem escutado a questão do sentimento de abandono de
porque às vezes vem uma obra acontecendo algum lugar vê algo acontecendo
ali e eles estão felizes porque um trecho tá sendo pavimentado mas por exemplo
tem uma praça ali projeto de Praça ali que tá abandonado o campo de areia está
abandonado como Nem disse aqui que eu vou citar daqui a pouco do
Pinheirinho também os espaços públicos para esporte na nossa idade não tá
bonito de ver quando a gente chega nos locais as traves, as redes, os
alambrados eu sei que a gente estava passando por um momento de pandemia
e ninguém podia usar mas eu acho que era exatamente aí que tinha que ser
feito alguma coisa porque daqui uns dias todo mundo volta ao normal e os locais
continuam deteriorados eu digo isso para outros espaços também, estão falando
de reformar de fazer mas vai esperar o que, vai esperar voltar para esperar mais
um ano guardado fechado para reformar então o pessoal tem pedido com toda
razão porque é feio de ver Principalmente quando chove ali naquela região ali da
escola Jaqueline Jantorno não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar
ali tem um espaço que parece que vira um piscinão então espaço tão bonito tão
grande mas que está abandonado e precisa urgentemente de políticas públicas
voltadas para aquele lugar que seja para de esporte, de lazer, cultura, nós
participamos não lembro não sei se o vereador Lucas estava um tempo atrás
nós fomos em São Mateus em uma palestra com o rapaz que morava lá em
Medellín você estava né, e ele falava que o problema de criminalidade em uma
das cidades mais violentas do México foram resolvidas através de construção de
bibliotecas, de área de lazer, nos bairros mais talvez perigosos nos bairros com
menos investimento então nós temos uma área tão boa que pode ser feito
alguma coisa e não precisa ser grande coisa se não puder fazer um grande
espaço mas o pouco que tem ali se conserta se reformar, se colocar redes
novas, iluminar, se arborizar já dá um novo visual e a comunidade está sentindo
ali abandonada esse é o sentimento dos moradores que estão ali por que ver
que as coisas estão chegando alguns locais eu até falei fica feliz que tá
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chegando outro bairros sim mas quando que vai chegar aqui, então nós fizemos
hoje essa indicação para que a comunidade seja assistida nesse sentido e hoje
também fui convidado por alguns moradores do bairro Pinheirinho para bater um
papo com eles né é importante também dizer que da tragédia da Fatalidade que
aconteceu que chocou a nossa cidade lá no bairro Pinheirinho essa semana a
comunidade ainda está muito consternada com o que aconteceu nós perdemos
a criança o Thales se eu não me engano o nome dele né que fica também o
nosso abraço para sua família sua mãe, e algumas demandas que eles
apresentaram ali Inclusive essa do esporte Nem eu até lembrei que você falou
comigo que esteve lá hoje eu passei lá também o Edmar me levou até lá no local
no espaço realmente ele precisa de um cuidado tanto na área de areia como lá
no campo e ali do jeito que tá ainda tá sendo utilizado mas eles não estão
aguentando mais até porque eles a manutenção que está sendo feita ali ainda
que a prefeitura doí alguma coisa a mão de obra está sendo da própria
comunidade né Igual foi falado aqui dos vestiários que estão sendo construídos
a própria comunidade que tá construindo com material que a prefeitura doou,
então a comunidade Lá tá se balançando tá se movimentando e assim como
chamou o vereador Nem o vereador Diego também esteve lá esses dias me
chamaram hoje nós precisamos dessa resposta para comunidade pinheirinho
que tanto tem precisado e pede nós essa resposta, uma situação também
pessoal Às vezes a gente fala assim espera acontecer a tragédia para tomar
uma iniciativa né hoje conversando com os moradores ele deu uma ideia muito
interessante que eu disse que eu ia trazer para nossa casa e se possível fazer
uma audiência pública com os moradores do bairro Pinheirinho para a gente
discutir primeiro pedido deles se há possibilidade de trocar escola de local
porque o Pinheirinho tem duas escolas uma aberta e uma fechada, a aberta fica
do outro lado da pista que moram praticamente nenhum aluno e a fechada que
está reformada nova ela está exatamente onde moram todos os alunos para quê
Preta e Teté Vida e Companhia entenda melhor é como se fosse uma BR de um
lado de uma BR toda mora todos estudantes e a escola está do outro lado eles
precisam atravessar, mas tem uma escola do lado deles que está fechada e o
pedido da comunidade é porque não habilitar a escola fechada para que possa
receber os alunos adaptar se tiver alguma coisa achei interessante inclusive falei
que ia trazer para vocês e fazer uma audiência pública para ouvir também todos
os moradores em volta o que eles acham disso caso não seja atendido nesse
pedido eles apresentaram outra sugestão, talvez de construir uma passarela
como aquela que a Eco 101 construiu la em Braço do Rio para que as crianças
possam atravessar para ir para casa dela ao em vez de atravessar na rua ainda
falei os adultos são mais teimoso é capaz do adulto ainda continuar passando
pelo asfalto mas a ideia para os estudantes achei super válida, e a outra ideia é
que lá na Escola Florindo Manzoli, é isso lá no Pinheirinho fosse construído uma
espécie de alambrado em toda calçada da escola porque ali trafega caminhão,
moto, carro, e bicicleta o tempo todo principalmente na hora do almoço que na
hora que os alunos saem, então se coloca um alambrado ali automaticamente
não tem nem como ele ir para Rua ele é obrigado a entrar e sair na escola desde
o início da calçada passar pelo alambrado porque ele não vai conseguir entrar
também achei interessante não quis fazer em forma de indicação hoje porque eu
queria -----vereador Lucas---o vereador só me esclarece que a escola não é toda
murada não---vereador Pablo---- a escola é toda murada---vereador Lucas---mais o alambrado Seria onde ----vereador Pablo---seria na calçada seria uma
espécie de corrimão mas bem fechado tipo que vai fazer na segunda na terceira
ponte em Vitória ali do lado do pessoal vai fazer a caminhada ciclista etc., eu
achei bastante interessante porque evita o aluno de sair para a rua e ele só
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consegue exatamente ali na calçada, então são ideias que foram colocadas que
eu compartilho com vocês que nós podemos fazer uma audiência pública só que
o que que tem que acontecer o problema é que aqui em Pinheiros a gente fala
coisa aqui na sessão a gente faz a indicação e parece que a ideia morre né até
falei hoje nós estamos aqui repetindo mais indicações sobre redutores de
velocidade parece que é até brincadeira porque onde tá fazendo tá fazendo
errado, onde precisa não tá fazendo a gente não tá entendendo como tá sendo
feita essa logística de implantação né falei aqui na última sessão fizeram um
quebra-molas aqui na rua da câmara na rua da prefeitura que tá causando
prejuízo para os motoristas, para os ciclistas, e motociclistas, e para os pedestre,
que eu caí lá também e foi falado que ia consertar três dias depois eu fui lá hoje
conferir tá do mesmo jeito e hoje uma pessoa passou comigo lá e fala assim
Pablo o meu carro toda hora que passa aqui uma hora vai ficar um pedaço aqui,
então nós queremos que os nossos pedidos pessoal não fico só no papel não
tem que ficar só na indicação, indicação eu acho que foi feita para ser atendida
se não atendida respondida, então quando os moradores hoje me falaram eu
vou ser sincero a vocês tem um monte de indicação parecida com essa que nós
já fizemos mas a prefeitura Nunca deu um retorno então nós esperamos temos
esperança de ser atendido porque nós somos eleitos foram foi exatamente para
isso assim como Welton correu atrás e tá ajudando a conseguir as emendas é
para dar uma resposta para quem votou na gente Welton então da mesma forma
quando fazemos a indicação nós esperamos esse retorno, pessoal era isso daí
quero agradecer vocês que estão conosco até o momento que estão aqui graças
a Deus hoje a casa está cheia e aqueles também que estão nos assistindo
obrigado pela audiência e que vocês possam realmente compartilhar o que a
Rede Sim tem feito de transmitir de levar até a casa de vocês a nossa sessão
como é bom a comunidade participar, antes pessoal falava não gosto de ir na
sessão e tal não quero sair de casa de noite agora vocês têm oportunidade de
assistir de casa, de opinar, de saber qual a opinião dos vereadores isso é muito
importante, então parabéns aos que estão aqui, parabéns aos que nos assistem,
e parabéns a equipe que leva a nossa sessão até as casas muito
obrigado. Usou da palavra a Vereadora JANETE BINDACO AKISASKI SILVA Peço licença para tirar a máscara nosso Boa noite ao nosso Presidente, o nosso
vice-prefeito, nossos colegas da mesa, nossos nobres colegas vereadores, ao
público presente, muito feliz em ver nossa casa cheia continue assim e nosso
Boa noite né quem está nos assistindo aí pelas redes sociais, como nosso
presidente disse nós estivermos na SEAGE junto com o nosso secretário de
agricultura Paulo Foletto nós queremos parabenizá-lo pelas ações dedicadas ao
nosso município e tivemos juntos né com prefeito com Paulo Foletto, com o
nosso colega Welton nosso Presidente, o Abdias esteve junto ontem nós tivemos
a honra de receber a notícia do calçamento do São José do Jundiá tão esperado
a realização desse sonho pela comunidade a gente fica assim super feliz e
ficamos feliz também saber que o calçamento da Lagoa Seca e Posto Floresta
que é uma Emenda parlamentar do nosso Deputado Alexandre Xambinho que já
está aprovada e quase que pronta para dar início né presidente, então só falta
detalhes então a gente fica feliz em dizer a vocês a nossa comunidade o quanto
nós corremos atrás e quanto nós estamos em busca para melhoria do nosso
município e também estivemos em agenda administrativa com o nosso Governo
Casagrande onde parabenizo nosso colega Edvan, o nosso nome colega Lucas,
pelas iniciativas de cobrar né Principalmente da CESAN, eu pergunto aqui os
nobres colegas vereadores quem aqui nunca fez um ofício encaminhamento a
CESAN pedindo para que tomasse Providência quanto ao esgoto a cobrança de
uma taxa indevida que todos sabem o que está causando para nossa população
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essa semana eu fui convidada para ir na casa de uma colega lá no bairro Santo
Antônio a taxa que ela tem que pagar r$ 380 eu tirei foto que está no meu celular
como vários colegas aqui também já foram solicitados pela mesma causa então
eu creio que a sua fala o Nobre colega Presidente é de suma importância eu
creio que precisa ir muito mais além das nossas forças enquanto essa casa
Legislativa, aproveitamos aí o nosso Vice Prefeito Lula que externe esse nosso
clamor é um clamor da nossa população para se fazer justiça com a nossa
população não dá mais para ficar o tempo inteiro a gente clamando e sem saber
o que nós podemos de fato realizar para a Nossa comunidade, em junto ao
Governador também Nós aproveitamos e entregamos em mãos novamente o
Ofício protocolado solicitando a reforma estrutural da única Escola Estadual de
Ensino Médio que nós temos aqui no município que a Escola Nossa Senhora de
Lourdes, então mais uma vez nós entregamos em mãos e ficamos aí ao aguardo
né dessa obra que tanto se faz necessário para o nosso município, recebemos
também a visita do nosso deputado federal o Neucimar Fraga onde tivemos a
honra de recebê-lo e fazer também as reivindicações Preta para o nosso
município então aí nós reivindicamos entre tantas reivindicações Já conseguimos
o pilador de café Ofício nº 249 já chegou já está com o secretário Arlindo já
encaminhou para gente o nosso prefeito Arnóbio em parceria com o deputado
Neucimar Fraga que é uma Emenda parlamentar com recurso no valor de r$
66400 e aquisição desse pilador será Nobre colega Cleomar para Associação
dos pequenos Produtores Rurais lá da Comunidade São José do Jundiá, são
mais uma importante emenda parlamentar para nossa comunidade que nós
temos a certeza que com tanta notícias boas eles vão é aplaudir e realmente é
aplausível é os benefícios que a gente leva aquela comunidade tão carente Preta
você precisa um dia e lá conhecer nós vamos agendar é uma visita uma reunião
das mulheres e nesse dia eu vou fazer questão da sua visita para estar lá
conosco topa, vou convidar lá tá vou fazer questão acho que a força da mulher
Começa por aí pelas pequenas reuniões a gente vai levando aí o s o s mulher
para encorajar né essa classe que tanto necessita, nós tivemos também dentro
desse pedido ao nosso deputado federal fizemos solicitamos a rede wi-fi Brasil
nós sabemos que é a rede de internet via satélite onde ela pode ser instalada em
comunidades pequenas não tem uma metragem de 200 se eu não me engano
200 m né de circunferência na verdade e nós acreditamos que há como nós
fizemos o pedido também para Comunidade São José do Jundiá, para
comunidade Lagoa Seca, para comunidade Brunelli, para comunidade Corradi,
que já é do lado de cá então essas comunidades aí Foi confirmado Hoje Pelo
assessor do deputado federal Neucimar pelo Lucas que esse pedido Ele já está
em caminhada oficializado e Pinheiros ter aí mas esse benefício então nosso
agradecimento Deputado Neucimar Fraga, e quero deixar aqui uma dica para os
nossos servidores públicos do nosso município é tão bom quando você chega em
uma entidade em órgão público que é bem recebido eu acho que todas as
pessoas gostam de ser abraçado de ser bem recepcionados e é lamentável dizer
aqui que em redes sociais em nossa sala na Câmara de Vereadores como nós
temos recebido reclamações que estão sendo mal atendidos ao buscar um
remédio ao chegar ao hospital e por aí vai, eu quero aqui engrandecer que nós
temos profissionais servidores públicos que são exemplares que são cheios de
sucesso e que fazem atendimento excepcional para nossa população, mas eu
quero deixar uma dica para aquele servidor que ainda não se a tentou que é a
nossa população está hoje mas sensível devido a pandemia hoje a sensibilidade
é uma sequela deixada pela doença covid se nós estamos nos sentindo mas
sensibilizadas é onde nossa população precisa de mais carinho, demais amor,
demais paz, demais Harmonia, então fica aí né esse sentimento lamentável e que
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a gente espera você servidor que está nos ouvindo Pense um pouquinho antes
de receber alguém que está precisando da sua atenção como que você tá
tratando essa pessoa será que você gostaria de ser tratado como você está
tratando é uma grande pergunta é uma pergunta que a gente só pode responder
só aquele que tem sensibilidade porque eu amo ser bem recebida, eu amo
receber as pessoas bem faz parte da minha natureza e eu creio que todo cidadão
que tem emprego público ele precisa se valer da atenção também que precisa
ser dada ao outro que precisa o serviço dele, então fica aí nossos servidores
públicos parabenizo aqueles que o fazem corretamente e aqueles que estão
tendo essa falha por gentileza vamos tratar com mais humildade, com mais
humanidade, com mais respeito, a nossa população vamos lembra que é tempos
de respeito é tempo de louvar e glorificar as coisas boas que ainda temos a fala
da nossa querida colega hoje foi fantástica falando de como precisamos de amar
de ter amor ame agora abrace agora se sensibilize agora porque o amanhã pode
ser tarde demais, parabéns pela sua fala, quero terminar dizendo que como
estamos felizes e queremos parabenizar o secretário Paulo Giovani Na ação
social a sua equipe pelo trabalho que está sendo realizado no agosto lilás
parabéns porque nós mulheres, nós mulheres sabemos o quanto nós sentimos
honrados de serem lembradas e por uma causa de conscientização, uma causa
que nós somos sabedores que a campanha de enfrentamento a violência
domiciliar e familiar, então nós estamos com esse enfrentamento nós precisamos
de falar, nós precisamos de denunciar, nós precisamos de nos encorajar, para
que a violência chegue ao fim então nós convocamos aí todas as mulheres para
fazer com que a nossa grandeza enquanto mulher ela seja priorizada, e aí nós
temos a Lei Maria da Penha que estamos aí em momento de sensibilização de
conscientização de fazer com que essa lei que a lei 4969 de 2016 nós
precisamos cumprir o seu objetivo que é intensificar essa divulgação que a
proteção é a mulher que é o não à violência contra a mulher, então fica aí se faz
necessário não à violência contra mulher sim a vida convida todas as mulheres
para se fazer forte em ponderadas e parabenizar mais uma vez aí ao nosso
Paulo Giovani assistente social o nosso secretário que se faz com glamour esse
enfrentamento e essa conscientização para o agosto lilás nosso muito obrigado a
todos fiquem com Deus. Usou da palavra o Vereador WELTON DE JESUS
PAIVA - Boa noite Presidente, mesa, Obrigado meu vereador, e ao público aqui
presente, a nossa vereadora Janete, quero que dar um boa noite especial a Vida,
Laudiane, e nossa amiga Zilnete, nossa parceira estamos junto viu Pretinha,
Presidente o motivo de subir nessa Tribuna aqui é de fazer alguns
questionamentos sobre o hospital eu acho que os colegas vereadores está sendo
cobrado também porque todo final de semana tem uma cobrança que o hospital
deixa um paciente a esperar um bom tempo quando é liberado e esse final de
semana aconteceu com a paciente que ela saiu daqui por volta das 2 horas da
tarde quando foi 4 horas mais ou menos 5 horas estava liberado e ambulância
saiu daqui para ir buscar quase meia-noite aí você liga para prefeito, secretário,
diretor, e assim eu acho que quando um paciente sai da sua casa para ir ao
hospital ele não vai lá para se aparecer para falar que né ele tem os seus
problemas de saúde e ficar uma demora dessa por muito tempo eu acho que ele
tá sendo muito injusto né com paciente, e assim aí você vê as pessoas tirando a
porque o hospital não ligou, Assistência Social não ligou eu queria pedir que o
nosso vice-prefeito que entrasse nessa luta com a casa pedir o nosso prefeito,
nosso secretário para deixar um carro à disposição no hospital para quando
acontecer essas liberações de alta tem um carro disponível para tá indo buscar
porque a gente, o nosso amigo Walas ali é motorista sabe das dificuldades mas
eu tenho certeza, das tramoia também e sabe tem o nosso amigo Beto que tá ali
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quer nosso motorista, gente tem que viajar com esse homem para Vitória viu que
a paciência desse homem é nota mil Parabéns Beto pelo seu trabalho, tem
paciência na zaga e fazer uma pequena crítica aqui também que essa semana eu
recebi uma ligação porque eu acho que os colegas vereadores aqui foram
cobrado e cobrou o nosso Vice Prefeito Aloísio também fez esse pedido dos
cursos qualificar o pessoal do curso veio no nosso município fizeram a visita
juntamente com a nossa secretária de educação Marinete, o Paulo não estava
presente parabenizar ele pelo trabalho e essa semana eu fiquei muito triste eu
não sei se é por motivo político de fazer amarrações política para o futuro das
pessoas falar que o curso qualificar ele vai ser mudado para outro local,
parabenizar Dona Marinete que deixou o local espaço no Pinheirinho pintado
cadeira mesa tudo nova e da hora para outra não poder fazer lá naquele espaço
por causa de sei lá compromissos políticos que pode até não tá vindo mais esses
cursos porque eu acho assim que a política ela tá na veia tá no sangue nosso,
mas para você deixar de atender uma comunidade por motivos políticos eu acho
que um espaço tão maravilhoso igual aquele espaço espero que venha o curso,
espero que o prefeito Arnóbio olhe com carinho tá lá um espaço o nosso
vereador Pablo falou que dá possibilidade da escola mudar de local ir para
aquele outro espaço é um espaço maravilhoso bonito e assim lá e atender as
comunidades da zona rural e vamos aguardar para ver né porque a política ela
traz amigos e inimigos, e desde o dia que eu entrei nessa casa eu sempre falei
que o meu primeiro dia, até o último dia que eu sair se eu não fizer mais amizade
inimigos também eu não quero fazer, por quê eu acho que essa briga política
quem Perde é a população o nosso presidente colocou um projeto aqui que veio
do executivo e o nosso amigo Lucas pediu vista estava olhando aqui meu
WhatsApp que é muito pai né velho para as coisas já foi votado Presidente nós
não voltamos aqui mas na Assembleia já votou o projeto da rodovia que liga
Pinheiros a Pedro Canário muito bom hein, então é sinal que não precisa da casa
uma boa noite a todos. Usou da palavra o Vereador ANDERSON ELER - Boa
noite novamente Presidente, ao Vice Prefeito Aloisio Lula, aos vereadores, a
vocês que nós devemos obrigação e deveres a vocês e a todo público que está
nos assistindo em casa ou em qualquer local neste momento, o Pablo você falou
muito certo no Planalto e Santo Antônio não recebemos praticamente nada de
obras pela administração 0, 0 eu posso pontuar todas as obras que teve lá que
foi o calçamento que foi feito no final do Santo Antônio praticamente nada e o
pavimentação na Avenida Donaldo Crema o recapeamento que foi abandonado e
plantarão um pé de árvore no meio da rua foi a única coisa que nem a reforma a
reforma do Posto Saúde já vai para 2 anos e o povo tem que sair carregando
criança para outro local para ser atendido porque não conseguiram resolver, eu
acho que essas comunidades merecem um pouco mais de respeito eu sei que
talvez não seja só por Prefeito para todo mundo da administração porque nós
temos que olhar com olhar mais carinhoso pela aquela população, as pessoas
um dia Pablo estava no bate-papo e o cara falou assim mas para que o
Governador vai construir um ginásio esporte aonde só tem violência é louco
quem vai lá eu falei se vence violência com investimento você investe em
pessoas, investe no local carente aonde as pessoas trocam armas por Livros,
bíblias, e Instrumentos, que vão modernizar e sofisticar nós não podemos achar
que violência se combate para esquecer que as pessoas existem, nós temos que
dar oportunidade para que as pessoas saiam de lá ou se continuar lá ser tratado
com dignidade, Pablo você falou a respeito de um quebra-molas aqui em
Pinheiros você gasta seis meses para indicar um quebra-molas praticamente, e
de noite eles fazem um sem ninguém falar, ninguém pedir eu estou pedindo um
redutor de velocidade em frente a fruta Brasil que eu sei que não é o Município
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que faz que é vergonhoso uma empresa com 300 funcionários ter que fechar os
olhos atravessar a pista, eu sei que é do estado mas que vamos cobrar, Aloisio
Lula você está aqui presente leve isso junto a administração ali preciso de um
redutor não em frente o girassol mas ali precisa porque o carro passa em balado
e já foram Vários acidentes naquele local então que vamos defender, Preta você
recebeu tantos elogios que eu acho que se eu fosse você nesse local que eu
tinha caído mas eu posso te falar você falou que a política talvez não te aceitou
né eu tomei duas pregadas eu fui candidato duas vezes e perdi mas não baixei a
cabeça hoje estou aqui pelo segundo mandato, Então tem que pensar que tudo é
possível tudo é possível quando se acredita só que eu quero deixar uma coisinha
para você preciso de você o governador Casagrande chamou quase todos ou
todos os vereadores para estar em Vitória para uma reunião aonde foi
representado por alguns vereadores do município se eu tivesse ido infelizmente
não tinha eu tinha agenda Eu e o Vereador Cleomar nós estamos envolvidos na
vacina então não podemos estar presente nesse momento, mas eu ia pedir três
coisas ao Governador eu acho que ia falar mais coisa , não são três coisas que
eu acho que talvez ninguém pediu ou se pediu vamos fiscalizar para que
aconteça anote aí preta um hospital Roberto Silvares chega me arrepiar Ah ele
citou Ah não sei o quê, então cobre fiscalize se está acontecendo, uma
maternidade eu não aguento ver uma gestante sair de Pinheiros e para Colatina
150 km chega lá o médico fala pode voltar não tá na hora de ganhar não e a
ambulância já foi, fica 3,10, 12 horas esperando de alta sentado aí ganha
mesmo, quando volta ganha na estrada e outra Preta precisamos urgentemente
de um USVO precisamos de urgente, ninguém aguenta achar uma pessoa um
ente querido falecido em casa e você colocar em uma funerária e levar para
Vitória para dizer que a pessoa um diabético, hipertenso faleceu para comprovar
que morreu lá em Vitória coloque isso em São Mateus pelo Amor de Deus quem
tá ouvindo sei que tem poder para mudar as coisas, faça não podemos mais
sofrer com nossos entes querido indo para Vitória, é muito triste Gente vocês não
sabe como é triste ter uma pessoa morta em casa e ter que levar para Vitória,
então Preta fale com Marcos do Val quem você tiver acesso cobre isso é muito
importante para nós, Edvan hoje eu não pude estar presente na Presidente
desculpa né Você fez muito certo o Lucas fez muito certo por quê aqui tem todas
as informações levantamentos topográficos, levantamento das empresas, número
de funcionários que cada empresa tem, número de alunos que cada escola que
compreende o espaço que vai ser estadualizado está aqui, como ninguém
preocupa né pode jogar fora não se pergunta ninguém então faça da cabeça de
cada um, gente o vereador Fernando acampou uma luta eu acampei uma luta,
ajoelhei no pé de pessoas para aquilo acontecer e a indicação que leu hoje
Marleninha leu foi uma pessoa que morreu naquela via, criou sua família ali que
foi seu Olindo Padovan que muitos de vocês conhecem, então por isso que eu
falei o saudoso porque a gente tem que respeitar essa cabra de leis tem que ter
respeito, nós não estamos indo contra Prefeito não, momento algum nós
queremos que faça mais que sejamos ouvidos na Assembleia tem vários
indicações tem projetos de lei não é conversa fiada, que falarão comigo que na
Assembleia não tinha nada vocês acham que daqui em Vitória tem dificuldade de
ir de carro, tem indicações de Xambinho, tem indicação de Freitas, tem projeto de
lei de Xambinho mais Freitas, tem de Renzo Vasconcelos, falar que não tinha
nada mentira e vou provar e eu tenho protocolo tudo bem que ninguém quer
saber jogou até fora, porque parece que casa de vereador só serve para votar
projeto né mas não é não essa casa de leis aqui é diferente trabalhamos juntos
com o executivo, se o executivo não quer trabalhar junto com nós ele tá
desgarrado mas eu tenho certeza que essa casa quer o melhor para o povo de
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Pinheiro Vocês pode ter certeza que nenhum Vereador aqui foi até o momento
crucificar o criticar o prefeito nós aderimos lutamos por tudo aquilo que é certo e
tenho certeza que seremos vencedores no final porque quem ganha não é
Vereador quem ganha é o povo Pinheirense quando as coisas são bem feitas
eles tem que pensar é nisso, não é pensar em Vereador ou se auto promover, eu
não quero me promover nisso não a estadualização talvez o asfalto não saia por
agora, mas eu quero dar o pontapé junto com todos aqueles Baluarte que
acreditaram e lutaram—vereador Lucas---- o Anderson me concede um
minutinho, eu me escrevi e abrir mão de12, assim hoje quando a gente estava
discutindo sobre esse projeto no plenarinho eu até citei o seu nome você não
estava presente mas eu fiz questão de ratificar o seu nome porque eu reconheço
a sua luta por tudo que acontece naquela via, reconheço o seu trabalho naquela
região, reconheço que você vossa excelência perdão fez os levantamentos
necessários para acelerar os trâmites do processo, não é justo não é justo em
hipótese alguma quando está à beira de dar certo te jogar na vala dos Inválidos,
te jogar na vala das pessoas que não fizeram nada é injusto não só com a casa
que tá aqui com um projeto para ser votado, mas com vereador que se
empenhou o tempo inteiro e muita das vezes quando vossa excelência saia daqui
com essa ideia pessoas pelas costas alcovitando dizendo vai lá tentar uma coisa
que não vai dar certo, como eu sei que já falaram isso na sua frente inclusive e
agora às vésperas de dar certo quem não talvez nem acreditava nessa
possibilidade o ignora né É injusto os seus documentos comprovam a sua luta e
eu reverbero aqui e parabenizo, e peço para que as pessoas tenham né noção
de que o sol ele é grandão ele dá para todo mundo tem um pedacinho dele é isso
eu reconheço o trabalho de vossa excelência e não estava no plenário mas fiz
questão de citar o seu nome porque eu sei do seu empenho por isso ai—
vereador Anderson--- Obrigado Vereador Obrigado por suas falas, eu não quero
eu quero mostrar para vocês gente que você estadualizar uma via é tão fácil com
as pessoas pensam eu acho que tem que ser mais abrangente porque
dificilmente alguém se atualiza alguma coisa se não tem acesso algum lugar um
distrito, a uma vila, a outra cidade, é de Pinheiros a br-101 então tem que ter
viabilidade porque projeto de lei é votado em uma casa com aqui Assembleia
Legislativa votou um projeto porque essas informações estão lá talvez agora vai
aparecer um monte de pai de mãe até de papai Noel entregando presente, só
que sabe tem que dar nome aos bois porque isso aqui foi feito para o povo de
Pinheiro foi para mim não, eu mostro a vocês que vale é isso aqui é papel é
informação e eu parabenizo não só até o deputado Gildevan que pediu na época
uma topografia de Fora, fora daqui para lá as fotos de todos os locais
entroncamentos para serem feitos que vão ser discutido que tem que ser em uma
audiência pública com as pessoas envolvidas, eu concordo plenamente o
parabenizo todos os baluartes que Lutaram por isso aqui, uma coisa que eu
gosto e eu quero falar para terminar meu tempo eu não posso deixar de falar, lá
na Vila Viana eu conversei com Val até quando conversei com Arnóbio ele pediu
Aloísio Lula que se encabeçasse nessa questão, lá o povo está sem água e tem
um poço artesiano que nunca tirou um litro de água, foi cento e tantos metros,
quero parabenizar na época o presidente Cleomar falou faz que se puder
depender de mim eu repasso o dinheiro eu não posso deixar de falar que aquele
posto saiu do sonho de Marcelo de Efilintro que sozinho não conseguiu fazer, eu
juntei mais Cleomar em uma confraternização e falei Cleomar vamos juntar três
vereadores e fazer isso, então Aloísio foi incluído no processo juntamente que
Arnóbio pediu Aloísio acelera o processo para que a coisa acontecer então assim
deixar bem claro nós estamos juntos na jogada pode me chamar qualquer
dificuldade se a gente poder está ajudando a está disposição a câmara de
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vereador não precisa ser isolada em Pinheiros, gente poderes distintos mas a
união faz a força muito obrigada boa noite a todos.----vereador Welton---Vereador, Vereador a preta quer responder a sua fala pode Presidente preta quer
responder a fala do Vereador ----vereador Edvan----pedir autorização ao plenário
porque se nós temos ser Breves porque tem mais um colega para falar e nosso
tempo já vai dar 10 horas colegas permitem sim preta pode -----Preta-----Licença aqui mais uma vez nobre Vereador a gente se coloca à disposição sim
inclusive o nosso Senador destino 2 milhões de reais ao Hospital Roberto
Silvares e ele sem ter vindo a São Mateus foi um pedido da gente havendo
projeto a gente se coloca à disposição sim para o futuro maternidade, tá então
assim a gente tá aqui justamente para isso buscar as demandas para gente levar
ao nosso gabinete tá bom ---vereador Anderson---muito obrigado Preta muito
obrigado pela sua resposta. Usou da palavra o Vereador DIEGO PASCOALINI
FERNANDES - Boa noite Presidente, e nome do presidente eu cumprimento a
mesa, boa noite Vereador, vereadora Janete, ao público presente meu boa noite,
as pessoas que nos assistem muito boa noite, eu vou ser breve só vou resumir
mais ou menos aqui o que eu ia falar devido nosso tempo está se esgotando é
externar meus sentimentos à família da Genilza meu amigo Beto Sá né meus
sentimentos, meus sentimentos à família também da Iedes que perdeu o Thales
infelizmente um trágico acidente, infelizmente uma criança de 7 anos perdeu a
vida é lamentável que aconteceu tivemos Alguns bate-papo também no bairro
Pinheirinho sobre o que a gente poderia fazer né para levar segurança aquelas
crianças Pablo já diz aqui a passarela que nós conversamos, conversamos sobre
alternar as escolas de lugares também que um pedido anterior Janete um pedido
anterior também que a comunidade pediu que os alunos fossem para escola
Florindo Manzoli porque naquela rua também passa muito veículo ali muito
caminhões da zona rural, é ônibus, motocicleta ali em alta velocidade então eles
pediram também que fosse para a Florindo Manzoli e agora tá pedindo para
retornar, eu entendo a situação é preocupante mas é um assunto que precisa
discutir com mais seriedade, com mais calma, com mais cautela, eu pensei
também na possibilidade vou pedir licença para tirar máscara uma possibilidade
eu pensei que ia sofrer preconceito muito obrigado viu, eu pensei na
possibilidade da escola ou a secretaria competente para disponibilizar um
funcionário uma a gente para acompanhar esses alunos a travessia, não sei se
também se resolveria não sei assim são ideias construtivas para gente tentar
conseguir minimizar lá aquela situação, Preta muito obrigado Pinheiros agradece
Pinheiros está de portas abertas viu a toda sua equipe nós estamos à disposição
a Câmara de Vereadores está à disposição para gente levar a nossa querida
amada cidade de Pinheiro rumo ao desenvolvimento ao crescimento né para
fortalecer nossa gente, algumas indicações eu fiz praticamente todos os bairros
todos exceto uma indicação do Córrego São Domingos mas em outros lugares o
fiz, assim eu gostaria que o secretário do prefeito que olhasse um pouco também
o nosso pedidos que não é um pedido particular pessoal do Diego não, é daquele
povo que precisa que votou na gente, a gente tá aqui para representar eles se a
gente não tá sendo ouvido né, então gostaria que os secretários que o prefeito e
o vice-prefeito vamos corrigir aqui os meus cumprimentos ao vice-prefeito viu
Prefeito espero que aceite minhas desculpas que levasse esse recado né porque
não adianta o Vereador ficar fazendo indicação e a gente não tá sendo
correspondido né, o deputado Adilson Espindola vou ratificar novamente aqui e
estamos enviando emenda parlamentar de aproximadamente de quase r$
300000 para a saúde do nosso município que é para o prefeito Arnóbio licitar
para a gente comprar mais ambulância, mas nós precisamos de motoristas
também o Welton Pezão já falou aqui a questão do motorista Pablo também um
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outro Vereador também pediu, recebi várias ligações também pessoas cobrando
né para buscar lá na maternidade, pessoas para levar em algum alguns médicos,
algumas consultas e tá faltando não sei qual é a logística no momento mas para
gente levar, e juntar a câmara de vereadores né com a câmera bem sensata,
bem harmônica, bem estudiosa, produtiva para a gente levar para o secretário de
saúde né, para o prefeito Arnóbio, por que se precisar contratar motorista nós
temos quer contratar, o nosso povo não pode deixar de ser atendido primeiro
lugar o povo né então fica aqui o nosso pedido meu pedido meu registro, e outra
coisa que me deixou preocupado sobre a emenda parlamentar eu recebi uma
ligação na quinta-feira Diego isso foi do assessor do Adilson Espindola o
Gustavo, Olha só o chefe da casa civil aqui o secretario tá dependendo de uma
certidão a gente não pagou ainda sua emenda porque a certidão está atrasada e
tem outra que vai vencer amanhã e 2 final do mês, então não adianta a gente
ficar correndo atrás de emenda é louvável né quanto mais melhor né, então
assim não adianta a gente ficar correndo atrás de emenda, emenda, emenda e
por uma questão burocrática a gente perder nosso trabalho está sendo em vão,
então ainda não foi pago essa emenda por causa da certidão negativa que
estava atrasada entrei em contato com a pessoa ao meu ver é responsável por
que ela me atendeu me respondeu ia ficar de ver e não me retornou, é o retorno
que não tá tendo os vereadores parece que os Vereadores estão trabalhando em
vão a gente cobra, fiscaliza, faz, protocola, mas a gente não tá tendo retorno
conseguiu, deu certo, só para gente comunicar as pessoas que estão nos
cobrando também agora o vice-prefeito por favor se você puder acompanhar isso
de perto porque a gente não pode perder mais uma emenda de 1 milhão, 1
milhão e meio de reais de 2 milhões de reais saúde para ação social que ano
passado nós perdemos devido às questões burocráticas, então Preta vai pegar a
gente aqui vai dar o maior bazé porque a gente luta para conseguir as coisas né
Preta e ainda deixa escapulir por causa né de umas besteirinhas que é muito
importante né que a parte burocrática que precisa ser feito Tá bom, então esse é
meu recado agradeço a Deus por mais um dia por mais uma noite de tá com
vocês aos munícipes presente meu muito obrigado, aquelas pessoas que nos
assisti meu muito obrigado pode confiar nessa casa de leis que a gente tá
trabalhando arduamente para levar melhorias para nossa gente boa noite tudo de
bom.Findo o momento de oradores o presidente agradeceu a presença de todos
e declarou encerrados os trabalhos desta sessão às 22:00 (Vinte e duas horas) 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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