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Ata nº 021/2021 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos seis
dias do mês de setembro 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 Evaldo Silva Alves para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Prosseguindo
determinou o secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores para
verificação do Quórum legal, constatando a ausência do Vereador Walas Fazolo
de Souza. 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 018/2021 do Sessão Ordinária
do dia 19 de julho de 2021; Ata nº 019/2021 da Sessão Ordinária do dia 20 de
agosto de 2021; Ata nº 020/2021 da Sessão Ordinária do dia 16 de agosto de
2021. Não havendo discussão as atas foram aprovadas por unanimidade na
forma do Regimento Interno. Em seguida o Presidente determinou a secretária
da mesa que procedesse a leitura do EXPEDIENTE constante de: PROJETO
DE LEI Nº 037/2021- “Altera número de vagas do Quadro Pessoal Temporário
criado pela Lei Municipal nº 1.449/2020”; PROJETO DE LEI Nº 038/2021 –
Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 1.374/2018; PROJETO DE LEI Nº
040/2021- “Dispõe sobre a Contratação de Jovens Aprendizes pelas Empresas
vencedoras de Licitação Pública no Município de Pinheiros/ES e dá outras
providências.”; INDICAÇÕES NºS: 273/2021 a 290/2021 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 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” – Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 036/2021“Dispõe sobre alteração de denominação de nome Púbico e dá outras
Providências” – Aprovado por unanimidade; REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
para apreciação do Projeto de lei nº 037/2021 – Aprovado por unanimidade;
PROJETO DE LEI Nº 037/2021 - “Altera número de vagas do Quadro Pessoal
Temporário criado pela Lei Municipal nº 1.449/2020” – Aprovado por
unanimidade. Ato contínuo o presidente concedeu a palavra aos oradores
inscritos no livro. Usou da palavra a Vereadora JANETE BINDACO AKISASKI
SILVA - Peço licença para retirada da máscara, vou dar uma boa noite quebrar o
protocolo Boa noite geral é a todos os presentes, a gente fica muito feliz em
saber que estamos aqui contribuindo né para o desenvolvimento do nosso
município e eu quero iniciar dizendo Parabéns ao nosso amigo Pablo pelo
aniversário de ontem que Deus te abençoe, e te proteja, te ilumine, te leve para
os sonhos realizados e que você tenha muito sucesso e felicidade, também
estendendo os nossos Parabéns aí para o nosso amigo Jó, para o Doutor Gilson
que também fizeram aniversário essa semana que Deus continue abençoando
vocês que os sonhos sejam realizados e que Deus possa se fazer sempre
presente na vida de vocês vamos aguardar, hoje é um breve comentário que
queremos fazer sobre água quando a CESAN comunica que vai faltar água em
nossas casas por algumas horas como que é difícil aguentar é isso todo mundo
reclama porque ficar sem água, água é bem gente, água é vida e com e aí nós
estamos recebendo pelas redes sociais, pelo Zap, por outra telefonemas as
comunidades no qual o nosso colega Anderson, o nosso colega Cleomar
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vivenciam a todo tempo tá colegas nós repetimos a indicação nós sabemos que
o ex-vereador Fernando hoje assessor do nosso querido Deputado Xambinho,
junto com o Ex vereador Marcelo, junto com hoje nosso Nobre colega Anderson
é Cleomar estão nessa luta há muitos anos e hoje a comunidade ainda do
Capitão e a comunidade dos gatos que praticamente nós temos aí duas
comunidades que precisam urgente de atenção né isso colega Anderson e que
nós precisamos enquanto legislador pedir providências urgentes para essas
comunidades, é lamentável ainda ouvir uma comunidade querendo apoio,
querendo uma solução lá nós temos conhecimento de que os moradores da
comunidade Capitão eles têm muita razão em reclamar lá tem um poço instalado
mas a reivindicação também a situação é crítica porque eles precisam que deem
continuidade porque precisam ter acesso a água em suas residências no qual
não tem, e outra situação lamentável né que na comunidade dos gatos
comunidade Viana Na verdade lá nós temos também solicitamos na indicação
uma base estrutural da caixa d'água para que dê também vazão é essa água
que tem vazão, a água é uma água boa mais que não tem condição, não tem
ainda uma estrutura de canalização para as caixas para as residências então eu
creio que o nosso colega Anderson Parabéns Anderson eu sei que você também
está nessa luta ,nós também estamos eu creio que é uma honra todos nós
vereadores estamos aí discutindo por uma comunidade que duas comunidades
que anseiam ter a presença da água de forma decente em suas residências, já
fizemos alguns contatos e estamos preparando uma visita a essas comunidades
para ver o que podemos fazer junto com o secretário de agricultura o senhor
Arlindo eu tenho certeza que com a sua sensibilidade ele vai estar com certeza
se incumbindo de resolver essa situação nessas duas comunidade. Quero aqui
comunicá-los de que no dia 22 de setembro às 18:30 faremos o encontro da
mulher na política é o primeiro encontro no qual vamos realizar aqui em
Pinheiros, estamos convidando todas nesse primeiro momento nós vamos
convidar todas as mulheres que foram candidatas em 2020, este encontro que
nós vamos fazer com essas candidatas mulheres em 2020 é para iniciarmos um
processo de fortalecimento da mulher na política todos são sabedores o quanto
obrigada, a todos nós somos sabedores do quanto hoje se fala da mulher na
política e nós achamos de grande relevância iniciarmos este primeiro encontro
no qual nós temos certeza que contribuirá com a força feminina dentro das
câmaras municipais, dentro né de um senado federal mais estruturado, então
nós vamos fazer este primeiro encontro aí nós já estamos convidando as
mulheres que foram candidatas no qual a gente já tem algum acesso a gente vai
estar montando este convite especial e nós vamos fazer esse encontro seguindo
todos os protocolos e nesse primeiro momento é isso a gente quer contar
Inclusive eu peço aqui os nobres colegas que tem algumas candidatas que a
gente não teve acesso a telefone né eu vou estar depois passando para vocês e
pedindo a colaboração aí porque a gente quer a confirmação de todas para
gente fazer um evento bem fortalecido, ok então nosso muito obrigada a todos
vocês obrigada pela aprovação do nosso projeto nós temos certeza que o nosso
papel aqui é de contribuir e a comunidade Pinheirense agradece, nós temos
certeza desse fortalecimento da nossa câmera e também iniciando esse
fortalecimento da mulher na política, Obrigada fiquem todos com Deus e bom
feriado amanhã. Usou da palavra o vereador WELTON DE JESUS PAIVA - Boa
noite Presidente, mesa, colegas vereadores, colega vereadora, o público aqui
presente, em nome do nosso amigo André Claudino ou comprimento a todos
presente aqui. Presidente motivo de subir nessa Tribuna é fazer os
agradecimentos e elogios ao Senhor por uma luta que desde o primeiro mandato
nosso amigo Fernando estava na nossa casa aqui viu a sua luta juntamente com
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Cleomar e o Anderson pela aquela Conquista lá no jundiá popular Ranha,
porque foi uma luta desde o primeiro dia que eu participei com o senhor a
cobrança juntamente a secretaria de agricultura do nosso secretário Paulo
Foletto que deu essa alegria, essa Conquista para aquela comunidade de tanto
o senhor cobrar, estou falando isso aqui porque tem muitas pessoas que gosta
de vir pegar a carona nas conquistas e infelizmente né a política hoje ela, -inaudível--- e não é poucos não no norte e parabenizar você por ter lutado e em
breve eu acho que as outras comunidades Rurais do nosso município em
especial a nossa do Assentamento Nova Vitória e 11 de Agosto vai estar
recebendo esse presente também e agradecer o nosso o deputado federal
Josias da Vitória em nome da nossa casa ele tá ele conseguiu uma viatura para
a polícia civil, fizemos uma reunião em nome da câmera junto com delegado Dr
Leonardo e essa semana tarda até a semana que vem essa viatura está
chegando no nosso município, pedir desculpa a Zelita, dona Mesina, ao
Richardes, todos da associação do bairro Pinheirinho eu não pude estar
presente na reunião mas nós estava bem representado pela casa e falar para
vocês que essa câmera tá aqui de braços abertos unidos pelo melhor para
nossa população, e vocês podem ter certeza que as cobranças que vocês
fizeram aos colegas vereadores e em breve vai ter coisa boa chegando por lá,--vereador Edvan---- colega eu agradeço pelas palavras é muito gratificante
quando você tem o reconhecimento de uma luta que é feita a várias mãos, a
Conquista não é só minha e de todos são várias pessoas que vem lutando pela
aquela comunidade o Anderson, o Cleomar, o Fernando que sempre teve lá na
região, todos os vereadores que reivindicou, que pediu algum benefício para
aquela região e agora nós estamos sendo agraciados com essa pavimentação
do Ranha que é um começo né de muitas conquistas, inclusive né Cleomar
Anderson já em reunião lá marcada pela vereadora Janete junto a população já
pedindo que depois da pavimentação gostaríamos de ser contemplado ali com
uma praça, para que aquela população seja um momento de lazer a melhoria da
água e já fizemos essas cobranças junto ao prefeito, ao público fizemos aqui na
nossa casa, estamos fazendo indicação e espero que vai chegar uma vez que
você esteja presente à reunião onde ele falou que não fez nada até hoje
esperando a pavimentação, e o que nós falamos foi o seguinte, Foletto vai
garantir a pavimentação e você garante a praça não foi isso, estava presente
então espero que assim seja para que aquela população possa ser
contemplados de forma merecida, quero aproveitar o momento para parabenizar
todos os vereadores viu Fernando, você que teve aqui conosco nessa casa nós
iniciamos nosso trabalho em Janeiro onde todos estão envolvidos pela melhoria
do município, você pode acompanhar nas redes sociais, cada um com seu
representante no estado no Senado, lá na federal cada um buscando melhorias
para o município, eu acredito que no final do ano nós podemos fazer um
informativo de todas as conquistas que a câmera trouxe para o município pode
ter certeza que vai ter página para poder escrever porque cada um tá imbuído
nessa conquista, ninguém tá querendo atrapalhar só quer ajudar mas
infelizmente tem pessoas que não querem ver a câmera crescer e a gente sabe
disso né mas a gente continua trabalhando para que o bem comum vença né,
para que a população recebe os benefícios e vamos continuar nessa toada aí
para que todos vamos crescer politicamente e consequentemente o município irá
crescer mais ainda do que nós obrigado Vereador,---vereador Welton---- Eu que
agradeço Presidente uma boa noite a todos e um bom feriado amanhã e
lembrando que a gente estava presente na reunião que o Cleomar e o Anderson
também participou que quando saísse a pracinha e o calçamento da Jundiá,
bancária o churrasco viu. Usou da palavra o vereadror ANDERSON ELER - Boa
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noite peço licença para tirar a máscara, presidente Boa noite a mesa diretora
jurídico aos vereadores aqui presente a vereadora Janete aos nossos amigos
queridos do Pinheirinho com aqui que estão representantes, nosso amigo André
Claudino também vereador do município da Barra, ex-vereador Fernando que
contribuiu muito com nosso município, seu companheiro também sejam todos
bem-vindos a todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação,
quero parabenizar Presidente por dar oportunidade as pessoas nessa pandemia
de estar presente, ver como que funciona e mostrar que Pinheiros é um local
diferenciado em questão de legislativo parceria buscando sempre melhorias para
o nosso município, eu não poderia deixar de falar Janete queria agradecer por
lembrar meu nome a respeito das conquistas das cobranças no interior, a
respeito da água, água é vida é dignidade e as pessoas merecem não só no
interior como aqui no município que nós acampamos uma briga lá naquele
loteamento de Branco Agrizzi que é nomeado o que seja do Sol o nome que for,
aquelas pessoas merecem respeito, dignidade, a água, condições mínimas de
vida, nós temos que pensar isso nós temos que cobrar nós temos que estar
presente nessas conquistas igual em Vila Viana que você citou Marcelo brigou e
onde que vocês quer que esteja neste momento que receba o meu abraço por
questão de respeito você contribui para mim estar aqui presente nessa casa
também com seus ensinamentos, não posso deixar de falar foi uma briga de
Cleomar que era Presidente na época nós fizemos um repasse para prefeitura
onde que foi possível aquele poço esta presente, não quero dar nome de
ninguém ou isso aquilo, então tomaram a ciência o nosso vice-prefeito Aloisio
Lula estava aqui presente eu cobrei ele novamente, então já passam-se dias,
passam-se horas, passa se instantes, e nada se acontece então vamos ter que
cobrar mais veemente que as pessoas que estão lá estão sentindo a falta da
água e nós não podemos aceitar isso que é inadmissível não falar como ter um
Assentamento Nova Conquista que já estão sentindo a falta da água a escassez
que nós estamos vivendo não nosso município mais no nosso estado que a
escassez de água que infelizmente esta nos assolando tanto na agricultura que
a gente não pode deixar de falar temos que cobrar, estão se mexendo pouco
porque metade das coisas já estão feitas por que o posto já está lá, já foi
perfurado agora falta o armazenamento e uma distribuição,--inaudível-- isso na
Vila Viana, então que se melhora as condições de água na época Fernando
brigou incessantemente por uma água na comunidade dos gatos que eu tenho
certeza que muitas das pessoas não conhecem o que nós estamos falando mas
que lá moram pessoas dignas trabalhadoras que criaram famílias e tem
princípios e merecem uma distribuição digna de água e além do mais tratamento
se for o caso temos que melhorar a nossa condições queria também falar que eu
acho que como nós vereadores dessa Casa, além de pandemia, dificuldade,
perca de amigos, perca de colegas, tantas coisas ruins que aconteceram na
pandemia mas não podemos deixar de falar algumas conquistas nós vamos
agora já está presente no local em São José Jundiá muitos não conhece o ranha
vai ser calçado já colocaram playground lá no local vamos também se Deus
quiser agora licitação para calçar Lagoa Seca posto floresta já foram feitas as
medições vai dar dignidade deram origem aquelas pessoas que moravam lá e
faziam parte da Barra agora fazem parte de Pinheiros, vão poder legalizar os
carros vão poder ter dignidade saber onde mora e ao local município que
Residem que eu acho que isso é muito importante e não é briga minha de
Anderson Enfermeiro não é de todos os vereadores como no Pinheirinho que
não pode todos Vereador está presente mas alguns por lá colheram
reivindicação de vocês e eu tenho certeza que vão ser bem formulados e
passados para administração tomar as medidas cabíveis naquilo que for

214

condicionante para o município fazer Isso que é importante, agora eu já cobrei
algumas vezes alguns vereadores fizeram algumas indicações a respeito dos
quebra-molas quando a gente fala quebra-molas fala que agora é redutor, fala
que é redutor agora fala que é faixa elevada eu não quero saber o que vai ser
feito só que o problema é que tem que fazer tem que fazer porque fizeram uns
talões na saída de Pinheiros para São Mateus que os carros estão passando e
não estão respeitando que acontece faz um barulho Infernal e a população que
mora próximo questiona então agilize conversei com secretária Arlindo
responsável pela pasta que faça as faixas elevadas para que evitar esse
transtorno a população, porque de madrugada os ônibus de funcionário
caminhões não param, não respeitam e é um barulho Infernal quem tem criança
em casa sabe o que eu estou falando então isso é muito importante quero que
essas falas passem para o secretário juntamente dos meios de a rede social que
está divulgando essa importante reunião do Legislativo do município de
Pinheiros amanhã eu não poderia deixar de falar estão vários meios sociais
divulgando o 7 de Setembro como a manifestação que vai parar o país, vai parar
o país não sei se é pró Bolsonaro, se é contra Lula ou que que vai ser, mais uma
coisa eu desejo do meu coração que se tiver qualquer manifestação além de ser
ordeira que busquem melhorias para nossa população Pinheiro sofre com uma
coisa que nós temos vergonha de falar nós estamos perdendo a vergonha
Janete porque você falou de menstruação tem pessoas que baixam a cabeça
nem para ouvir porque é difícil é quebrar Tabu como você falou agora
infelizmente a insegurança que nós estamos vivendo é triste é deplorável, é
deplorável nós foi falado nesta Tribuna parabenizando as pessoas por uma coisa
por conquistas a gente tem que fazer em segurança e temos que falar que nós
não estamos dando valor nosso município, vocês ouviram falar aqui um dia a
respeito da barragem Walter Matielo nós juntamos os amigos da barragem e
compramos Alevinos um deu 20, deu 30 outro deu o dinheiro que poderia dar e
nós soltamos os Alevinos as pessoas foram na barragem praticar uma pesca
sustentável chegam lá várias redes predatórias armadas naquele local,
infelizmente sem fiscalização alguma eu não sou contra quem pega peixe come
faz moqueca agora daquele jeito que está lá é inadmissível será que não
teremos que pegar pulsos mais fortes para pegar as pessoas que não gostam do
nosso município, parem gente pensa em consciência o que você faz de errado
aqui talvez você não vai pagar, mas sim seus filhos, seus netos, nós estamos
lutando não só pelos peixes, lutando pela fauna, pela flora daquele local, pegou
fogo vocês sabem ali próximo ao município de Pinheiros nós fomos lá plantamos
árvores várias pessoas foram lá eu vou as famílias vamos defender o nosso
município aquilo é um patrimônio nosso, vamos defender que esse 7 de
Setembro seja uma luta por uma pessoa não paga mais de r$ 100 na botija de
gás, que a pessoa não possa comer, que a pessoa que esteja em Brasília aonde
quer que ele esteja pensa desigualdade social, que pensa nas dificuldades que o
Brasil nosso município nosso Estado está vivendo, não só com pandemia
contudo, presidente nós no eu seja muito honesto do meu coração nós nunca
fomos Patriotas não é por agora para o Sete de Setembro quem já viu na
televisão nos meios redes sociais o que que é o Estados Unidos quando a
pessoa escuta o hino nacional povo a onde estiver ele para, por respeito agora
hoje a gente tem que mudar criar situações para mudar o nosso Brasil e nós
aqui vereadores lutando por melhorias como tem vários vereadores que estão
indo e Vitória, estão buscando soluções com seus representantes quero
parabenizar também Fernando que é o assessor do Xambinho várias conquistas
para o nosso município que o povo nem conhecia ele está conhecendo a partir
de um tempo para cá, demonstra que ele não tá pensando só onde que ele mora
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nos locais dos extremos do nosso município isso é muito importante, então eu
falo vamos unir forças para melhorar, vamos acreditar que é possível sermos
melhores, como político, como família, como pessoas, como profissionais e eu
tenho certeza que isso é muito importante que nós saia daqui revitalizados com
Novos ares para criar a situação como vão ter a reunião com o secretário de
saúde e com responsável pelo Hospital várias mazelas que estão acontecendo
no meu ponto de vista pessoas sofrendo com retorno em São Mateus e outras
coisas que a gente tem que parar com isso, Pablo Renan quero parabenizar
você pelo seu aniversário dizer que Deus te dê muitos anos de vida, saúde,
sabedoria, que você possa suportar tudo de bom, que você possa andar sempre
nos trilhos pensando na população, Jó também meu amigo que fez aniversário,
meu amigo Gilson todos os aniversariantes dessa semana do nosso município
de Pinheiros que estenda o meu abraço a todos vocês que Deus possa ser
muito, muito, muito, muito bom com todos vocês, então é muito importante
Edvan parabenizar você pela sua condução dessa casa que você é um orgulho
eu ligo para você e falo meu presidente não tirando os médicos nenhum outro
presidente que teve nessa casa você tá se portando com sabedoria tá não é
pequenez, não tá pensando só em você, tá pensando em todos, em um
legislativo forte e você pode ter certeza estamos juntos até o final para quê
Pinheiros no final vocês que estão aqui representantes que possa ser
beneficiados e não os políticos de Pinheiro ok, uma boa noite, um abraço a
todos. Usou da palavra o vereador DIEGO PASCOALINI FERNANDES - Boa
noite Presidente dispenso os meus cumprimentos uma vez que já foi dado aqui
mas eu cumprimento o público presente mais uma vez eu convido a todos vocês
a participar da Câmara Municipal acompanhar a gente pelas redes sociais, mas
hoje eu vim aqui falar rapidamente a questão do bairro Pinheirinho Doutor Gilson
que o bairro Pinheirinho vem sofrendo né Cleomar nós estivemos reunidos com
o Pablo, com Janete, com Nem, outros vereadores outros não poderão ir
também mas né foi representado por nós, teve seus motivos, suas agendas a
cumprir né então assim a busca de remédio a questão de vacinação eles têm
que andar quase 10 km para vim vacinar, e quando vacina quando abre o
sistema de vacinação aqui é de 4 horas da tarde às 6:30 da noite então é muito
perigoso já conversei com o secretário Ele disse que vai estudar uma logística
para atender a comunidade a questão Nem que nós conversamos também com
os moradores a questão da escola do acidente que teve lá uns 30 dias atrás
conversei com a dona Marinete também em nome dos vereadores participam da
reunião ela ficou de me retornar não teve tempo ainda mas ela disse que que ela
vai tentar no mínimo por enquanto mudar a questão dos horários de entrada e
saída dos alunos né e colocar uma gente para poder tá guiando ali na frente,
outras medidas é importante porém é de médio a longo prazo, que seria a
passarela, que seria redutor de velocidade, então isso demora mais um
pouquinho a questão do pinheirinho pedir também o secretário Paulo Giovani ele
tá interessado tá capitando recurso para poder adquirir né terreno para comprar
construir casas populares para quem mora lá de aluguel né que não tem que
mora no fundo da casa dos pais então é importante, polo industrial nós já
pedimos também para construir ali no Pinheirinho pode ser que seja ali mais no
entorno pode ser que seja mais la para dentro não me importa quem seja, mais
que faça ou se vem alguma empresa de Fora que compra um terreno o negócio
é gerar emprego e renda que o bairro não pode ficar esquecido, levamos a
questão da farmácia também aquelas pessoas que faz uso contínuo dos
remédios que faça um levantamento para que todo mês que leve no posto de
saúde lá mesmo as pessoas busque peguem seus remédios para evitar de estar
caminhando até aqui na secretaria de saúde para tá pegando o remédio na

216

farmácia, então são algumas situações do bairro que nossos vereadores aqui
amigos que está aqui presentes da Associação que nós estamos reivindicando
estamos levando para o prefeito então a casa de leis os 11 vereadores estão
correndo atrás né então é importante parabenizo vocês pela reunião é muito
importante né que continue com aquelas reuniões para gente levar melhorias
para cobrar de uma forma mais democrática, mais Inteligente, só assim a gente
vão conseguir as coisas para lá, o Bairro Jerusalém é outro bairro também que
tá sofrendo com dificuldade tem muitos idosos também que tá passando por
situação de saúde que não consegue também caminhar já pedi ao secretário
que levasse os medicamentos lá para o postinho do judiar também para fazer
esse mesmo esquema Logístico fazer um levantamento e ver as pessoas que
precisão dos medicamento para estar buscando no próprio bairro ali do jundiá e
Jerusalém, a questão do bairro também de quebra-molas já fiz o pedido, já fiz o
pedido também de iluminação está muito escuro, Anderson Enfermeiro também
esteve lá já solicitou o pedido também que tá muito escuro precisa de poste,
precisa de clarear né Anderson, então assim nós sim, sim-----vereador
Anderson---- o Diego a respeito de Jerusalém aquelas duas luminárias que estão
faltando a prefeitura já solicitou a Escelsa, já pagou a taxa que tem que ser feito
agora cabe a Escelsa a parte da prefeitura toda já foi resolvida, já foi pago só
falta agora a Escelsa colocar os dois locais dois braços e iluminação, no mais
tardar acredito que 15 a 20 dias está no local ta a prefeitura todas as partes que
tinham de ser feito já foi feito naquela parte lá ok meu amigo-----vereador Diego--- graças a Deus parabenizo aos responsáveis por isso, outro bairro também que
tá em dificuldade que está em calamidade Jó é o pôr do sol lá no loteamento do
Branco Agrisi tivemos reunião com a Associação os Vereadores esteve presente
a casa deles teve lá representando também, nosso Presidente Edvan esteve lá,
o vice-prefeito também teve lá fizemos levantamentos agora precisa também do
poder público também e judiciário também apertar também o cinto para poder
ajudar aquela comunidade, Visitei recentemente alguns moradores lá e é coisa
de outro mundo você colocar a mão na torneira para lavar não tem água, quer
fazer um café não tem água, então é muito triste subir essa Tribuna aqui para
cobrar benefícios para a comunidade em pleno século 21 comprar água, cobrar
energia, saneamento básico e outras coisas, eu quero agradecer a todos
vereadores eu quero agradecer a todos vereadores aqui que estão empenhados
em buscar melhorias para nossa gente né Cleomar, Cleomar na saúde,
Edvan,,Parabéns Edvan também pelo calçamento lá do ranha, que vem lutando
baloamente ali junto com Anderson Enfermeiro, Pezão, com Cleomar esses
Vereadores das antigas né então assim a gente está chegando agora os mais
novatos a gente tá correndo atrás de recurso, está correndo atrás de melhorias
mas a gente se depara também Jó com outros pedidos né então a gente vai né
acabar confrontando mais uma coisa única e benéfica para o povo né eu para
mim Nem não importa quem seja que entregou, que buscou, que conquistou
aquilo ali, o negócio é ver nosso povo Sendo atendido é levar a políticas públicas
para eles né para todas as comunidades que merece né É graças a Deus a
pandemia tá baixando mas requer cuidados, distanciamento social, máscara
álcool em gel, e quero destacar também uma conversa que eu tive com o Paulo
Giovani também em relação ao esporte nosso município para gente fazer os
projetos sociais dos bairros, para gente reunir com os vereadores também reunir
para ver qual demanda que a gente pode está levando, o bairro mais que tá
precisando né do projeto social então assim Santo Antônio, Galileia também é
importante o Pinheirinho as crianças tão na rua não tem o que fazer então assim
é para gente reunir Associação tá presente que leva esse recado aos moradores
a gente tá correndo atrás, está lutando então assim a gente precisa um
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pouquinho de paciência que as coisas vão melhorar né algumas críticas nós
temos que fazer para melhorar né é que o nosso desenvolvimento e a gente tem
que também dar os médicos também dá os parabéns também quando é feito
quando é realizado, então a gente tem que ter o bom senso também e temos
que ter uma parcialidade né Nós temos que ser parcial, então fica o meu registro
aqui a todos vereadores muito obrigado que Deus os abençoe Meus parabéns
Pablo, Gilson, Jó, estou aguardando aqui a ligação para mais tarde para comer
uma pizza um churrasco não sei se dá tempo ainda viu, Edvan só um recado
meu líder meus parabéns pela condução que você tá tendo muito firme,
inteligente, cauteloso, transparente, isso requer de um grande político pela frente
e Pinheiros tá caminhando para isso Pinheiros precisa de mais pessoas
envolvidas engajado na política então jovens não podem sentir desanimados
nunca e você está conduzindo essa casa na maior seriedade possível e
motivando toda equipe para gente caminhar junto um progresso e rumo ao
desenvolvimento que a nossa cidade merece meus parabéns a todos vocês boa
noite. Usou da palavra o vereador PABLO RENAN DO NASCIMENTO
PEREIRA - Boa noite Presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, não tá
meu amigo Robson Fernando ex-vereador, aos amigos de Conceição da Barra
André Claudino Vereador, Wesley, e o meu amigo Edmar também quero
cumprimentar aqui os nossos amigos do bairro Pinheirinho Mesina, Zelita
Richard aos assessores, e todos aqui presentes aqueles que nos assistem, meu
amigo também Genilson Avelino que está aqui participando de tudo né Genilson,
pessoal um breve resumo dos últimos dias do que aconteceu da nossa
participação para que vocês entendam também um pouco da movimentação
dessa casa de vereadores vou falar brevemente porque já foi dito aqui por
alguns colegas sobre a reunião lá no loteamento lá no bairro do bairro
Loteamento a gripe que ainda não está decidindo o nome né tentaram batizar
até de loteamento pôr do sol, nós temos algumas particularidades aqui em
Pinheiros cada bairro tem Tratado de um problema diferente e nós estamos
empenhados em quanto vereadores para resolver, vou falar daqui a pouco do
problema do bairro Pinheirinho, do problema da Lagoa Seca, como já alguns já
foram falados aqui e hoje um problema que nós temos lá nesse loteamento a
situação de regularidade em algumas partes que estão de energia questão de
água onde a comunidade tem o interesse de resolver e ainda algumas coisas
estão agarradas e como o Vereador Diego disse aqui existe um empenho dessa
casa, como Vereador Anderson também citou e nós estamos empenhados em
ajudar a resolver o problema aquilo que estiver ao alcance dos vereadores pode
contar com a gente, muitas novidades chegaram agora o vereador Lucas fez
uma pesquisa e coisas que a gente pensava que era de um jeito já estava
adiantada então a Vitória lá tá para sair não é isso vereador, presidente da
Câmara Edvan Silva Alves o bairro Loteamento Agrizzi, o bairro Pôr do Sol se
Deus quiser em breve vai ter boas notícias e podem ficar Seguros moradores do
Residencial loteamento Branco Agrizzi esses vereadores estão empenhados nós
temos um grupo de vereadores e nós falamos nós estamos lutando para que o
problema de vocês seja resolvido e que em breve vocês possam ter a segurança
de morar naquele lugar, acredito que não tem nada pior do que você morar num
lugar que você não tem segurança na energia, você não tem segurança na
água, porque não chega nas casas e pode até acontecer uma tragédia a
questão da ilegalidade na questão elétrica lá mas se Deus quiser O problema vai
ser resolvido é aquela história né Zelita a gente acha que a gente tem um
problema grande quando a gente vê outro colega que não tem água, e não tem
luz, a gente vê que o nosso problema ainda é menor, a outra situação que nós
Vereador inclusive fomos procurados essa semana quase todos, é que o
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município comprou parques para as crianças só que aí vereadora Janete
comprou um monte de parque só que na hora de dividir colocou um brinquedo
em cada lugar e aí os moradores estão ligando para a gente porque a
comunidade ficou sabendo que vai chegar um parque e chegou lá um
escorregador, só um escorregador E aí eu procurei o secretário Arlindo que é o
secretário de obras, procurei o secretário Val e ele pediu que nós tranquilizasse
os moradores Porque vão chegar os outros brinquedos, porque foi um susto né
entramos em contato com a empresa a empresa falou assim ó, o que foi pedido
já foi entregue mas o Secretário pediu para acalmar essas pessoas que o
restante do Parque vai ser entregue porque imagina a comunidade foi para
inauguração do Parque todo mundo 200 crianças Anderson, chegou lá só tinha
um escorregador um escorregador para todo mundo então virou chacota a gente
não pode deixar isso acontecer, a outra questão também que não foi falado aqui
ainda nós tivemos uma audiência pública para discutir o projeto dos próximos
quatro anos do município o PPA Apesar que o erro não foi nosso mas eu
gostaria de pedir desculpas a comunidade que a maioria das pessoas não
ficaram sabendo ainda que a prefeitura publicou nas redes sociais, site,
Instagram, Face book, mas a pessoa passa direto né não tem aquele interesse
não sabe não chamou atenção a arte e muita gente não sabia, né participaram
os vereadores, e secretários, representantes da prefeitura, sentir falta do prefeito
né porque como é que nós vamos discutir o futuro da cidade sem o prefeito se é
ele que tá a frente né fica uma dica viu Prefeito nós precisamos do Senhor nas
tomadas de decisões, nós planejamos os quatro anos da cidade sem o senhor e
isso no meu ponto de vista não pode acontecer, mas de qualquer forma foi
informado pela prefeitura pelos membros que estavam lá que nos próximos
quatro anos os investimentos a serem feitos no município serão: A construção
de um Centro de Especialidades nós temos hoje aqui hospital que atende
urgência emergência, postos de saúde, mas existe uma intenção da Prefeitura
de trazer para Pinheiros um Centro de Especialidades aonde oftalmologista,
ginecologista, neurologista, vão atender a nossa comunidade e nós esperamos
que saiu do papel e não fique só no projeto, também a construção da casa da
mulher com atendimento psicológico, jurídico, para que todas as mulheres que
precisam de assistência sejam atendidas nessa casa, também um CAPS que
nós sabemos que Pinheiros precisa e muito principalmente a comunidade São
João do Sobrado né de um apoio atendimento a essas pessoas que têm
necessidades e o CAPS que nós tanto lutamos para Pinheiros também tem uma
previsão de sair nos próximos anos, a construção de um Balneário para os
moradores que vai ser construído ali próximo à garagem né já está o projeto feito
e o Balneário tá no projeto aí para construir uma prioridade do município, a
construção de uma capela mortuária gente que nós não aguenta mais pedir uma
capela mortuária para essa cidade né as programações da Igreja Católica estão
sendo alteradas justamente porque o espaço celebrativo está sendo usado para
velar as pessoas, Pinheiros é a única cidade da região que não tem lugar para
velar as pessoas e nós estamos muito atrasados, nós estamos pedindo demais
se precisar a gente fazer indicação toda segunda-feira até ser atendido, mas
está incluso aqui com prioridade no município nos próximos quatro anos, o
ginásio de esportes também vai ser construído um novo ginásio de esportes
menor do que o atual lá no bairro Galileia né isso, e a construção de casas
populares que já foi anunciado essa semana a primeira remessa de casas
populares já irar ser construída aqui, e o que eu que quero deixar claro para
vocês principalmente para vocês que nos assistem eu disse para vocês aqui 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 prioridades que o município apresentou que vai construir os
próximos anos todas as sete prioridades que o município anunciou, todas de
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alguma forma foi em algum momento indicado por um dos vereadores alguém
aqui já indicou caps, a casa da mulher, a capela mortuária, tem um vereador que
tá até com medo de morrer de receber a capela recebeu o nome dele né, porque
nós estamos pedindo talvez nem tá sendo feito Anderson porque a gente pediu,
mais interessante que a população saiba que tudo aquilo que é urgência, que é
prioridade, que precisa ser feito essa casa tá pedindo tem indicação de sobra e
tudo que foi feito de agora para frente alguém até fala assim é foi Fulano que
teve a ideia, mas dentro dessa casa sempre teve o vereador que lutou uma
vereadora e tá pedindo e graças a Deus a obra tá saindo terminando audiência
pública PPA nós tivemos também uma visita lá na comunidade de Santa Rita e
visitando as famílias, visitando aquele espaço ali ex vereador Fernando eu tive
uma notícia feliz porque há um tempo atrás eu fiz uma indicação para calçar
aquela área ali da escola e eu fui informado que não podia calça ali porque
aquilo era da igreja e nós sabemos que o poder público não pode ajudar na
empresa privada, nem templos religiosos, mas descobrimos que não existe isso
não é da igreja na verdade não foi a escola que foi construída no terreno da
igreja, foi a igreja que foi construída no terreno da escola, então se esse era o
problema não é mais a comunidade deixou claro estão em busca dos
documentos para que aquela comunidade possa ser calçada receber uma
pavimentação assim como vai receber Lagoa Seca, assim como está recebendo
São José Jundiá, por que os alunos eles além de não ter um espaço ali
pavimentado na escola Janete você que foi diretora por muitos anos lá não tem
local nenhum coberto, então o aluno Ele pega a refeição dele na cozinha ou na
sala de aula e ele precisa comer dentro da sala de aula ou sentado no barro lá
fora na terra, por que não tem um local, nós estamos pedindo pavimentação ao
entorno da escola e uma área coberta, a área coberta vai dar para fazer
educação física, vai dar para usar como refeitório, dá para fazer a reunião dos
moradores e também dá para os pacientes as vezes estão dentro da sala de
aula esperando a consulta esperar porque quando tá chovendo aí tá
acontecendo a aula o menino tá merendando na sala de aula e os pacientes as
vezes estão dentro da sala de aula esperando foi o que eles relataram lá porque
não tem onde esperar, e são coisas aparentemente pequenas que a prefeitura já
podia ter feito né as outras administrações também já poderia ter atendido e nós
esperamos que o prefeito Arnóbio atende esse nosso pedido, e a comunidade
Santa Rita receba esse benefício, começou uma obra na escola não terminou e
nós precisamos desse empenho lá, nós sabemos que a Escola Santa Rita já tem
uma ameaça de fechamento de escola na época o vice-prefeito Aloisio Lula
ajudou também lutou com a gente para que a escola não fosse fechada e o que
nós podemos hoje devolver para a escola em relação à segurança é fazendo
melhorias dentro daquela escola e dentro daquela região, Outra coisa que estão
pedindo André Claudino você que conhece também aquela região ali é a
questão de um ponto para atendimento médico Vereador Anderson também que
vai muito lá, os atendimentos médicos são feitos dentro da sala de catequese da
igreja então um local para o médico atender para recepcionista ficar
recepcionista tem que ficar lá do lado do bebedouro lá fora numa área é
totalmente gente insalubre não tem condição, nós estamos falando de saúde, de
atendimento médico, e Graças a Deus que o investimento está sendo construído
está sendo feito um calçadão ali, está sendo feito uma arquibancada no estádio
ali, tudo isso é importante mas nós estamos falando de saúde e não tá
acontecendo que deveria acontecer que é o mínimo de garantia possível quero
um posto de saúde com a sala para atender a comunidade, eu fiquei feliz que o
médico tá indo lá, o Enfermeiro tá indo lá só a sala que não tem, tem
comunidade que tem um posto e não tem médico e lá tem médico e não tem
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Posto, então a prefeitura precisa se organizar, a Secretaria de Saúde precisa se
organizar e daí esse atendimento aquela comunidade, depois já foi falado aqui
não vou repetir mais da visita do Pinheirinho quero parabenizar vocês por
estarem aqui uma série de pedidos né construção de uma praça que vocês
precisam, projetos sociais, entrega de medicamento, e a dificuldade vocês vir ao
centro que para mim é uma das piores coisas, Fernando tem gente que tem
coragem de cobrar r$ 60 de um aposentado do Pinheirinho para vir aqui na rua
receber aposentadoria, e a pessoa não tem como vir paga, para ir lá tomar
vacina no posto Vila Nova as vezes a pessoa paga r$ 60 para sair do
pinheirinho, você que é morador de Pinheiros que acha que isso acontece,
acontece a pessoa cobra r$ 60 para sair, é r$ 15 até a rodoviária parece né e da
rodoviária lá no posto Vila Nova mais 15 e para voltar mais 15 até aqui, e mais
15 até lá, então isso nós precisamos tentar de alguma forma poder público atuar
a gente não sabe como porque Pinheiros não tem circular mais uma forma de
oferecer uma situação diferente para que a comunidade seja atendida já estou
acabando, e vou aproveitar o tempo da vereadora Janete que não usou todo viu
presidente, eu preciso falar desse tema que é muito urgente aproveitar os
vereadores que estão aqui, vereador Fernando vem eu estou pegando as
manhas dele né, audiência pública que nós fomos lá em Conceição da Barra
para tratar sobre o sal-gema eu saí de lá Maravilhas do André, e eu falei assim
André você está no lugar certo e na hora certa o Espírito Santo tem a maior
jazida de exploração de sal-gema da América Latina, há 26 anos foi descoberto
isso e nunca foi explorado e agora em Conceição da Barra, eu fale onde, ah tá é
porque é no Espírito Santo mas em Conceição da Barra um pouquinho se eu
não me engano Ecoporanga, em Vila Pavão são mais de 19 bilhões de
toneladas e vocês sabe quantas pessoas serão empregadas aqui da região
Janete, 15 mil empregos serão gerados, não é 15 não, São 15 mil empregos na
hora que falou aquilo Eu e Diego a gente chegava né Diego, nosso olho brilhava
porque nós sabemos que pessoas de Pinheiro serão atendidas, serão
contempladas e nós precisamos e atrás agora de cursos profissionalizantes Para
não acontecer o que aconteceu com a placa do Brasil, placas do Brasil tem vaga
para todo mundo mas na hora de procurar a pessoa com experiência o povo de
Pinheiros não tem experiência porque não fez o curso e não fez o curso porque
às vezes a Prefeitura não ajudou, a Prefeitura de Conceição da Barra Já foi atrás
de curso profissionalizante já vai começar, então nós queremos pedir o Prefeito
Arnóbio quem puder aqui vamos embora atrás de curso gente, vamos capacitar
o povo de Pinheiros porque daqui a pouco tem 15 mil empregos aí e se o povo
de Pinheiros não estiver capacitado vai vir o povo de fora, se o povo da Barra
não foi capacitado vai vir gente de fora, então é obrigação do poder público de
capacitar os nossos jovens agora para poder ter a oportunidade de ter uma vaga
de emprego porque a gente são 15.000 eu falei até que eu fazer uma faculdade
de engenharia para poder trabalhar lá também---vereador Diego--- interessante
se o presidente Edvan se vossa excelência quiser convocar o prefeito para a
gente ter um bate-papo nós todos vereadores represente esse tema já que não
podia de repente estava em outra agenda mas se ele pudesse sentar conosco
aqui nós vereadores aqui debater esse tempo que é muito importante né trazer o
secretário também envolvidos diretamente na geração de emprego e renda para
a gente poder levar esse tema adiante Obrigado Pablo----vereador Pablo--então nós queremos que esses 15 mil empregos André o povo de Pinheiros
também seja contemplado porque nós temos muitas pessoas desempregados
em Pinheiros pais de família mas nós sabemos que isso vai das empresas que
vão ganhar no leilão que vão fazer, que vai abrir as oportunidades, mas nós
queremos se Deus quiser que Pinheiro também seja contemplado e terminando
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eu queria fazer um convite a todos vocês dia 17 de novembro nós vamos
receber a visita de um deputado federal né que tem sido destaque lá no
Congresso que tem feito a diferença quem estava lá em Conceição da Barra viu
que o grande nome da noite foi o deputado federal Felipe Rigoni mostrando
capacidade técnica todo mundo ficou Maravilhado com a presença, o jeito dele
de falar política e ele tá vindo aqui dia 17 de setembro para ouvir a população
Pinheirense o que espera de Pinheiros do Espirito Santo e do Brasil nos
próximos anos, então no dia 17 ele vai estar aqui nós vamos divulgar depois e
vocês já estão convidados,---vereador Diego--- e o deputado Rigoni é foi um dos
principais né senão mais importante sim para poder trazer o sal gema para
conceição da Barra—vereador Pablo--- isso aí muito obrigado a todos agradeço
as felicitações Parabéns Jó, parabéns meu amigo Gilson, Positivo e operante
obrigado. Usou da palavra o vereador LUCAS PAULO GAGNO NASCIMENTO Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora,
público presente, cumprimentar o vereador do PDT André Claudino Vereador
pelo Município de Conceição da Barra que nos dá a grata a presença e a
satisfação de estar aqui, o ex-vereador Fernandes Dona Preta, ao qual tive o
privilégio de ser seu suplente me ensinou muita coisa boa, algumas ruim
também ou brincadeira, desejar um feliz aniversário ao colega de profissão
Gilson o colega Vereador Jó Garcia, parem de me chamar de Jô ele mandou
esse protesto para mim é acento circunflexo né, e meu amigo vereador
mamoninha Pablo Renan a gente tá sempre maioria das vezes juntos nessa
empreitada né que é legislar por uma cidade melhor e eu tenho certeza que nós
vamos entregar a cidade um pouco melhor do que nós pegamos, pois bem eu
queria não deixar de falar né alguns colegas tocaram no assunto do loteamento
Pôr do Sol né Anderson e dizer que foi com tristeza que nós descobrimos um
fato que tinha ocorrido lá o ano passado que foi ah o deferimento de uma liminar
que autoriza o município a fazer os serviços essenciais lá que a instalação de
energia, colocar o calçamento, e que a CESAN pudesse instalar água lá, para
nossa surpresa quando nós fomos estudar o processo o município recorreu
dessa decisão para não precisar fazer essas coisas né ou seja nós timos
autorização para fazer tudo em 180 dias e nós abrimos mão recorremos né
agora nós não temos mais autorização judicial para estar fazendo serviço lá
conforme consta no acórdão da decisão eu mandei para alguns colegas
vereadores né Anderson, e assim eu fico triste não porque recorreu, ou porque
deixou de recorrer eu fico triste porque as prioridades né que nós colocamos eu
acho bacana fazer calçadão, eu acho bacana fazer arquibancada, mas eu acho
mais bacana se as pessoas estivessem lá com energia, com água, Isso não é
um discurso populista é um discurso da gente saber as prioridades e assim eu
acho que a administração ao qual né merece respeito porque foi reconduzida
com a maioria esmagadora dos votos né 52% dos votos, mas não quer dizer que
por que recebeu o direito de continuar administração que é perfeito, Ninguém é
perfeito eu não sou perfeito, nossa casa não é perfeita, e nem o Prefeito é
perfeito ele é prefeito gostaria também de pedir uma simples mudança nele
nessa postura às vezes de chegar no local e falar assim ah eu não queria ser
prefeito me colocaram, me pediram, me colocaram, Poxa tudo que a gente
precisa na nossa cidade não é isso que a gente precisa de quem quer muito ser
prefeito, que a nossa cidade vem sofrendo diariamente com a violência e não é
só a violência no e crua da questão de policiamento, tá é questão de educação,
é questão social, não que o secretário de assistência social não esteja fazendo
um bom trabalho mas a gente precisa saber todos os Pinheiros que existem né
existe o Pinheiros aqui do Centro, existe o Pinheiro da Igreja Católica, existe o
Pinheiros do Lions, da Maçonaria, do Norte Fruit, mas existe também o Pinheiros
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do final do Planalto, da Galileia, né do Jerusalém, São outros Pinheiros bem
diferente dos Pinheiros que tem aqui em baixo e às vezes as pessoas se negam
a ver essa realidade se prefeito de uma parte de Pinheiros é bom mas o justo é
ser de toda a cidade né, a gente não pode querer dizer que aquela parte que
esteja na dificuldade maior não faz parte de Pinheiros faz, farão e que a gente
precisa dar uma solução, Então eu peço isso peço os colegas né É muito triste a
gente às vezes está em uma situação e eu não estou falando mal, não estou
criticando, fazendo discurso oposicionista nada disso todos aqui sabem que né a
gente tá numa outra sintonia só que é muito triste a gente tá as vezes no evento
com várias pessoas, várias lideranças é dada a palavra a todo mundo aqui sabe
que eu não queria ser prefeito toda vez que o bicho pegar para capar mesmo
então eu levanto a mão e falou eu nem queria tá aqui poxa é que eu estou
falando Tem muita gente que né a gente precisa de gente que quer muito fazer
as coisas nossa cidade não de quem na hora que é sacudido fala não espera aí
que eu não queria nem tá aqui, peço ele para que pare com esse discurso, eu
iria falar isso para competentíssima diretora do hospital que como todos nós
comete erros, todo mundo comete erros, mas ela possui uma carteira de acerto
muito maior principalmente em relação a pandemia ao qual ela fez um trabalho
como eu disse dentro das limitações dela justo necessário, se não houver
solução que ela peça para sair porque tudo que ela fez até agora vai ser jogado
no ralo, nós estamos ficando sem médico na emergência quando chegar lá uma
pessoa para ser atendido com emergência sem médico a população vai querer
cobrar de alguém e conhecendo as coisas como funciona irão cobrar dela, e irão
dizer que a responsabilidade dela não é um ou dois médicos não, tem médico já
ficou lá três dias seguido cobrindo plantonista tem médico que entrou ficou um
mês, foi pediu para ir embora porque estava ficando sozinho no plantão, então
assim eu estou falando aqui em defesa da Thaís eu não estou falando criticando
o trabalho dela não, se não for dado uma solução é uma covardia colocar um
hospital daquele tamanho, colocar a matéria de que a gente tem a melhor saúde
que a gente faz por ter onde a melhor saúde e a gente que sabe que os
vereadores sabe do que eu estou falando que tá chegando na emergência só tá
ficando um plantonista e que já teve um caso que por minutos, por minutos o
médico conseguiu chegar a tempo de uma remoção que ele fez, que senão ia
chegar uma emergência de um acidente não ia ter como atender quem chegou,
então eu faço essa solicitação para que a gente de alguma forma uma solução,
faça um convênio com o estado, paga um médico do estado, se vira a gente
precisa buscar uma alternativa é como eu disse não adianta a gente ficar
utilizando o mesmo método se não tá dando certo se a gente abriu processo
seletivo não funcionou, vamos para outra porta, vamos buscar outra alternativa,
vamos fazer a roda girar, Não adianta olhar para cá para o vereador e fala olha
ai Anderson o processo seletivo ninguém se inscreveu, Então vamos buscar
outra alternativa, vamos pedir um estado para sede três médicos para gente aí
por pelo menos 3 meses, podendo ser prorrogado por mais três meses, tirar um
médico e da UBS colocar no posto, sei lá alguma coisa a gente precisa fazer,
pelo jeito que tá vai acontecer uma situação pior e nós e nós que a maioria dos
vereadores volto a frisar é saber do que tá acontecendo, ninguém aqui vai poder
falar depois a eu não sabia de nada que o hospital estava ficando sem medico
não, a maioria daqui sabe entendeu porque quem manda mensagem não manda
só para mim não, manda mensagem para o Edvan, mandou mensagem para
Evaldo, manda para todo mundo, Anderson é da Saúde ele sabe melhor do que
a gente que tá acontecendo, Então faça seu pedido de alerta de atenção no
mais quero agradecer o presidente Edvan né pela forma que ele tem conduzido
aqui a casa de formas democrática, democracia as vezes as pessoas pensam
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que é prevalecer o que a gente pensa né Tem muita gente hoje que acha que a
democracia é o que eu penso, o que eu acho, o quê Porque eu ganhei eu tenho
que sempre colocar minha palavra na frente e vossa excelência tem mostrado
aqui que não, que Democracia é o consenso é a gente buscar, às vezes pode
até ter um debate mas que a gente escute todas as partes antes de tomar uma
decisão, E é isso que tem se destacado desejar também felicidades vossa
excelência possa ter aí que agora entrou na empreitada ficou noivo né com
coragem para casar novamente, e fica disposição também para receber os
convites da festa boa noite a todos e um forte abraço, Vereador Anderson que é
uma parte aqui eu vou conceder que não me dá Tucunaré não mas----vereador
Anderson---- obrigado, Muito obrigado Lucas pelas colocações e a respeito do
problema que hospital está enfrentando a respeito de médicos o Edvan nosso
Presidente eu sugiro que os documentos que foram foi feito hoje pela manhã
que nós colocamos o diretor Clínico do hospital, o médico responsável para
também se for possível participar dessas reuniões Por que estão questionando
os valores pagos pelos plantões não só apenas condições de trabalho mas a
questão da remuneração, Então a gente quer ouvir um profissional também
médico que muitas vezes você vai acompanhar o secretário, você vai
acompanhar o dinheiro do hospital, e não escuta a realidade do profissional que
ali exerce a função né com tanta destreza muitas vezes, então tem que saber o
que tá acontecendo porque muitas vezes o Lucas a gente tem que ouvir os dois
lados da moeda porque a gente consegue resolver o melhor situação porque
quem sofre é o povo de Pinheiros que eu não tenho atendimento é meu amigo
muito obrigado você ter tocar nesse assunto uma boa noite-----vereador Lucas--- não só para reforçar é o que a gente quer que uma solução e a gente tá eu
gosto de deixar Claro do que tá acontecendo para ninguém depois fala assim ah
mas eu não sabia que estava lá, não todo mundo tá sabendo que tá
acontecendo só antes de encerrar eu dando uma olhada aqui eu lembrei de um
assunto nós estamos tendo muito roubo de gado na nossa cidade entendeu,
porque aumentou o preço da carne nem açougueiro sabe do que que tá
acontecendo ele não tem nada a ver com roubo das carnes, mas assim a gente
precisa talvez buscar alguma alternativa e como eu disse a um amigo meu,
quem rouba leva o Magarefe, não são todas as pessoas que sabem né o exvereador Fernando que tinha um açougue modelo né lá no mercado há muito
tempo, nem todo mundo sabe limpar um boi, cortar os pedaços, então assim
talvez a peça para se descobrir de quem tá sendo e quem são os magarefes, né
porque com certeza alguém que sabe desossar um boi até numa certa
velocidade e no escuro porque via de regra tem sido a noite, boa noite a todos
um forte abraço. Findo o momento de oradores o presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos desta sessão às 21:14
(Vinte e uma horas e quatorze minutos) e, para constar, eu
..............................................Pablo Renan do Nascimento Pereira – 1º
Secretário, conferi a presente Ata, que lida e achada conforme será assinada por
mim e pelo Sr. Presidente, conforme art. 154, § 4º do Regimento Interno
Cameral.

PABLO RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA
1º Secretário

EDVAN SILVA ALVES
Presidente

