224

Ata nº 022/2021 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos vinte
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 Walas Fazolo 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 Oliveira Guzo - Diretora
Geral, Paulo Henrique Lima Dantas – Procurador 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 041/2021- “Dispõe sobre a contratação temporária de excepcional
interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social no
Programa Incluir e dá outras providências”;PROJETO DE LEI Nº 042/2021“Dispõe sobre o programa de ações preventivas à depressão e ao suicídio entre
crianças e adolescentes na rede municipal de ensino em Pinheiros-ES, e dá
outras providências; INDICAÇÕES NºS: 291/2021 a 295/2021 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 035/2021 – “Obriga os estabelecimentos Públicos ou
Privados do Município de Pinheiros/ES a inserir nas placas de atendimento
prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras providências – Aprovado por
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 038/2021 – Dispõe sobre a alteração da Lei
Municipal nº 1.374/2018 – Aprovado por unanimidade; - REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA – Apreciação do PL 41/2021 – Aprovado por unanimidade;
PROJETO DE LEI Nº 041/2021 – “Dispõe sobre a contratação temporária de
excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência
Social no Programa incluir e dá outras providências – Aprovado por
unanimidade; MOÇÃO DE APOIO – PROFISSIONAIS DA SAÚDE ao Projeto
de Lei 2.564/2020 do Excelentíssimo Senhor Senador Fabiano Contarato – que
institui o piso salarial nacional e defini carga horária do Enfermeiro, do Técnico
de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira - Aprovado por
unanimidade; JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA do Vereador WALAS FAZOLO
justificando sua ausência na sessão ordinária do dia 06 de setembro de 2021 –
Aprovada por unanimidade. Ato contínuo o presidente concedeu a palavra aos
oradores inscritos no livro.Usou da palavra o Vereador WALAS FAZOLO DE
SOUZA - Uma boa noite a todos, presidente boa noite, doutor Paulo, mesa,
colegas vereadores, vereadora, em nome de Junão cumprimento todo público
aqui presente, nosso amigo Be o assessor do Erick Musso, Marcelo diretor do
AMA e jornalista opinião notícia gente eu estava olhando o site e as vezes nós
somos muito cobrados eu por fazer da área da saúde o que acontece olhando o
site al talvez nós vereadores vamos levar a culpa mas não vir ninguém da saúde
assistindo ali, as portas estão abertas para várias pessoas Vim ver o trabalho
dessa camarada vim ver o que está acontecendo porque talvez nós somos
cobrados tem muitas coisa que o poder chama se executivo, nós estamos aqui
para apoiar o pessoal da Saúde, onde é que for a gente vai acompanhar o
trabalho das câmaras vão dar a culpa para quem tem, as portas estão abertas
já que cobram da gente venha ver o nosso trabalho, estou aqui puxando a orelha
também, porque nós somos cobrados, temos que cobrar também de pessoas
que talvez cobra e não sabe qual e o trabalho, e o trabalho para ser executado
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tem que vim de lá, o que vim de lá for para saúde, carimbo, assino, se for
benfeitoria meu filho pode vim pra cá o quanto quiser, eu resolvi fazer essa
cobrança porque eu vir---inaudível----mais tem horas que a gente tem que parar,
e hoje eu tinha muita cobrança para fazer muita, muita mesmo ,mais tem horas
que eu fico com o coração assim apertado devido a um acidente que aconteceu
em São João do sobrado ontem, eu sei o que aquela mãe está passando peço
até licença a Leilinha, e o coração apertado ----inaudível--- jovem mais Deus tem
dado alegria de deixar a vida, porque só ele é que pode tirar nossa vida, então
do meu tempo aqui hoje da minha fala eu vou dar um tempo ao amigo Pablo e
peço aos colegas aqui presente que fiquem de pé para fazer uma oração ao Luiz
Felipe, ---inaudível-- ---vereador Pablo Renan---então nós vamos pedir a Deus
que possa passar a frente de toda situação para que possa ser resolvida que
ele possa receber de Deus nesse momento toda a cura necessária que os
médicos possam ser iluminados por Deus para que tudo seja resolvido, também
nós pedimos pelos familiares que possam ter o coração tranquilizado que o
espirito santo possa acalmar, na certeza que todas as coisas vão ser resolvidas,
e que em breve ele possa estar de volta em casa recuperado, e que nós
possamos aqui também rezar e louvar a Deus pela vitória que ele vai receber
amém.---vereador Walas--- e Deus já tá no comando amém a todos. Usou da
palavra o Vereador WELTON DE JESUS PAIVA. Boa noite Presidente, mesa,
colegas vereadores, colega vereadora, nossos amigos Alberione, Marcelo,
Fábio, Junão, Fabiano, o assessor do nosso amigo Diego, o motivo de eu subir
nesta tribuna é fazer uns agradecimentos ao nosso deputado federal Josias da
Vitória, por mais uma conquista para o nosso município, em nome da câmara e
junto com o prefeito e o delegado Vamos à Vitória receber uma viatura para
polícia civil peço desculpa aos colegas vereadores que estavam e Vitória o
horário nosso ----inaudível----Comparecer mais cedo eles estavam no curso e
não deu para comparecer mais cedo, E falar aqui nas complicações a respeito
dessa viatura Muitas pessoas criticam para que viatura em Pinheiros Se não tem
segurança não vem a nossa cobrança as pessoas cobram da gente, a gente
cobra de quem realmente é realmente tem que estar fazendo e a gente faz a
nossa parte com as cobranças as idas a Vitória, todos os vereadores, a gente
está tendo às nossas conquistas e vamos continuar batendo na tecla e cobrando
o nosso Governador mais segurança para o nosso estado, e com toda a certeza
ele vai estar nos ajudando da mesma forma que ele nos ajudou a resolver
muitos problemas do nosso município, e parabenizar o nosso amigo Alberione
por ser um assessor ativo do deputado Erick, e falar para você amigo e o nosso
Deputado que a casa e o nosso município está de portas abertas conte com a
gente eu sei que você é um parceiro Já resolveu demanda nossas e parabéns
pelo seu trabalho E que Deus continue te abençoando na sua jornada, uma boa
noite a todos. Usou da palavra o Vereador ANDERSON ELER - Boa noite
presidente, a todos a todos que a companha pelo YouTube, vou reforçar o que o
Welton falou não só pelo Alberione que uma pessoa que eu conheço pelo
trabalho Ô Erick Musso escolheu muito bem uma pessoa representativa, uma
pessoa que conhece de verdade o nosso município, que está presente eu não
posso deixar de parabenizar o deputado da Vitória pelo esforço É um Baluarte
que está presente Sempre, prestativo sempre buscando, não é político que só
lembra nas eleições É um político que está presente buscando espaço galgando
novos horizontes para mostrar que a política tem que ser diferente Tem que
gostar, tem que acreditar, e tem que amar o que faz, Eu não posso deixar de
falar isso aqui e quem quer ser político Tem que viver o que o povo vive, Tem
que passar o que o povo passa, tem que comer o que o povo come porque
muitas das vezes quem não sabe a realidade de Vitória para cá tem uma
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diferença muito grande, tem que estar presente não só em Pinheiros mas os
municípios que demanda e várias necessidades, Então isso que é importante
para que as pessoas, os vereadores, os parlamentares vai de Vitória Juntos
posso fazer essa participação, não posso deixar de falar também Do Felipe
Rigoni que veio nos prestigiar também e de certa forma com alguns benefícios e
pode falar de um aluno que ele está buscando a muito tempo Quando ele
assumiu o mandato que a exploração do sal Gema No município de Conceição
da Barra que de certa forma a gente vai ser agraciado no momento certo, no
momento oportuno não sei daqui Quanto tempo mais que o prefeito do nosso
município o Arnóbio pensa com carinho avalie a questão de capacitar as
pessoas do nosso município Com os cursos que possa ser utilizado neste local
para que não seja mais um local com um monte de vaga e não ter a pessoa para
assumir, e não sabemos hoje o desemprego nosso Brasil como é grande, Então
a gente precisa estar capacitado para assumir os cargos de trabalhos que estão
por vim de agora para frente isso é muito importante, sem capacitar ninguém
pode assumir o lugar nenhum, então é importante e temos que dar um passo à
frente para que possamos assumir vagas futuramente. É eu nem sei se pode
falar isso Mas como eu já estou aqui estou falando, e vou continuar falando, vou
continuar brigando, vou continuar em que sentido, Edvan Eu sei que quem
manda são as empresas, ela manda, ela tem o seu quadro de funcionários ela
que faz O que achar melhor com as pessoas porque o empresa é privada, então
ela tem direito de contratar quem ela quiser Contratar, mas agora eu quero fazer
uma pergunta se tiver alguma pessoa no município de Pinheiros que trabalha na
empresa Contec, Eu passei na obra duas vezes praticamente eu não conheço
nenhum funcionário daqui de Pinheiros, Se não for cerqueiro ou capinador, ou
coisa assim, eu peço aos representantes da empresa Contec que avalie com
carinho as pessoas do município que podem assumir as vagas, eu não sei nem
onde é o escritório da Contec, nunca participei de nada se falar que eu fui eu
quero que venha aqui a provar, mas eu quero que as pessoas do município
possam assumir as vagas porque infelizmente até agora as pessoas procuram
os vereadores, e falou assim rapaz em Pinheiros não tem ninguém que trabalha
nessa Usina de asfalto não, aí eu falo rapaz nem me procura porque eu acho
que é pior, porque se eu indicar alguém é capaz de rasgar Até o olho, do jeito
que está aí eu acredito que sim, Então eu quero deixar bem claro se tiver algum
representante da Contec nos assistindo que olhe com carinho, as pessoas do
município eu sei que eles são donos e faz o que deve ser feito Com qualificação
da melhor pessoa para subir o cargo, Mas será que não tem nem um
pinheirense que deve assumir o cargo, que olhe esses currículos com carinho
que são feitos com amor, para variar porque o município precisa de
oportunidades, para que não aconteça como aconteceu com a placas do Brasil
que contratou um monte de gente de Pinheiros não tem quase ninguém, então
que a gente possa olhar com carinho para essas pessoas que precisa de
empregos e com certeza estão procurando os vereadores, e qual a resposta que
vão dar, Fizeram reuniões no sobrado quem sabe e parece que o vereador não
pode participar não, não pode opinar em nada, Então a minha nota repudio
nessa questão que o povo pinheirense não é analfabeto não é nada Impossível
que não pode assumir um cargo nas empresa, Então eu deixo o nosso repúdio,
o pessoal do Sobrado que vai ser beneficiado lá, se forem contratados e eu
peço a Deus, se estão l eu não sei, Porque daqui de Pinheiros praticamente
nenhum--vereador Lucas--- o vereador mais tem gente trabalhando na obra,
porque ninguém sabe quem são as pessoas, ninguém conhece--inaudível-- e
essas pessoas chegaram de onde --vereador Walas-- licença vereador dizem
que tem 108 pessoas--inaudível-- lá, no palanque junto com o governador
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Renato Casagrande o Arnóbio pediu que a mão de obra quem fosse contratar,
fosse 100% do município,--vereador Anderson---Na realidade Eu assim de certa
forma nessa parte Aí não foi passada para o vereador porque foi entre o
governador e o prefeito priorizar as pessoas do município quem tiver gabarito
que assume, tipo assim o motorista, tem pessoas que tem carteira, tem
experiência, tem tudo e não tem nenhum motorista de Pinheiros nada de
Pinheiros, eu acho só tem cerqueiro e capinador, Que eu acho que nem de
currículo precisou, então de certa forma que a empresa Olha com carinho,
Pinheiros é o município que está sofrendo com a fome, como o nosso amigo
vereador Pablo falou que na igreja --inaudível--não tem, e não vai valorizar o
povo de pinheiros Que tenha misericórdia de nós então é importante e eu não
quero ser beneficiado com vaga para vereador para isso, para aquilo, mais que
de prioridade para o pessoal de pinheiros--inaudível-- porque você chegar em
uma obra e não ver ninguém de pinheiros, Agora você falar comigo que tem as
vagas e o pessoal de Pinheiros não pode preencher Aí beleza não tem gabarito,
pessoal daqui não tem conhecimento Então me prove o contrário Aí eu paro de
falar porque de certa forma Não pode uma obra no município, uma obra de 54
milhões que vai durar mais de dois anos, corrigindo 73 milhões já subiu e eu
nem sabia, e praticamente ninguém de pinheiros escreva a fórmula se tiver um
representante de Pinheiros eu vou questionar isso O povo do pinheiro merece
respeito quando o vereador vai no escritório para ver alguma coisa quando eu
chegar lá as pessoas que eu estou sabendo----inaudível---Presidente estão
tratando mal as pessoas Em questão de educação eu ainda não fui Se me tratar
mal eu vou abraçar e dizer que aqui o povo Se trata com amor, educação, e
respeito não é--inaudível--desfazer de ninguém não porque aqui a gente faz
diferente, porque o que a gente merece é respeito, eu não estou aqui falando
para contratar parente meu, não estou brigando por causa disso não, eu quero
que oportuniza as pessoas de pinheiros, e que tenha o respeito que o povo de
pinheiros merecer, e é isso que eu quero, e eu estou percebendo que está tendo
esse desrespeito, e a obra está começando agora dar tempo de se intervir, para
depois se acabar a obra falar assim ah não dá tempo mais, a ainda dar tempo
para muita coisa ainda, tem muita água para correr por debaixo da ponte então a
gente tem que comprar os nossos vereadores Procurar o Executivo Para que de
certa forma possa se olhar para pôr pinheirense que o povo amado e nós
estamos tendo dificuldades E hoje nós queremos vencer a violência do nosso
município tem que bater com os Lucas bateu questão da evasão escolar Mas
temos que oportunizar as pessoas para ter empregos e renda, porque a cabeça
Vazia é Oficina do Diabo Infelizmente se eu não tenho que comer não tem o que
fazer Eu vou fazer o quê Vou viver é ilicitamente, Então eu não posso deixar de
falar isso, porque nós somos--inaudível=== , é de certa forma Edvan Algumas
pessoas Eu acho que são movimentados pelo Mal Porque alguma pessoa
coloca na cabeça Que o vereador é contra a saúde, Que o vereador é contra o
desenvolvimento da nossa cidade isso é mentira gente, e outra coisa Eu chamo
qualquer funcionário público para questionar que Vereador aqui é contra Alguém
de Pinheiros da Saúde ou qualquer outra área, Aqui na época de Beto
Gaguinho, Beto Gaguinho não, Beto Gaguinho citou Mas Era vereador e não fez
Pediu o lanche lá para garagem, os funcionários--inaudível---Edvan
automaticamente também fez indicações e outros vereadores, algum vereador é
contra o lanche do pessoal lá, de forma nenhuma nós somos contra
insalubridade de 40% de pessoas que estão em enfrentamento de pandemia,
algum vereador falou aqui que é contra, algum vereador falou Aqui que é contra
o asfalto sobrado, Algum vereador aqui falou que é conta Medicamento da
farmácia, Algum Vereador se furtou de participar de alguma reunião em prol da
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população, todos vereadores talvez não estava presente mas no Pinheirinho
foram vereadores Ouvir a população, Nós somos em várias reuniões nunca nos
furtamos do nosso compromisso de fiscalizar, de cobrar obras só que o pessoal
tem que entender uma coisa Pessoas ficam em casa Ouvir a dor como o Diego
falou o vereador é para legislar, fiscalizar e acompanhar, executar, fazer cabe ao
executivo que é o prefeito e os secretários, formular projeto é uma coisa, então
de certa forma essa casa Sempre, sempre está a disposição para o diálogo de
qualquer funcionários, qualquer população que queiram conversar com a gente
nós estamos sempre à disposição, então eu não posso deixar de falar e dizer
que essa câmara aqui é diferenciada, não só pelos vereadores, sim Presidente
te parabenizar porque, nós temos hoje aqui não só o Genilson Avelino, pessoas
que estão aqui disseminando o conhecimento pra outros locais, para as pessoas
verem como trabalha a câmara de Pinheiros que é um trabalho cério um trabalho
coerente e mostrar que o vereador tem coragem Porque se não tivesse coragem
nós falaria com você aqui agora O Edvan não coloca o que está acontecendo
aqui para ninguém ver o que a gente tá falando aqui não, Aqui não tem negócio
no escuro não aqui é tudo para o povo ver Porque aqui nós somos
representantes de vocês que estão aí Nos assistindo porque importância é essa
É fazer o Pinheiro melhor e buscar sempre o desenvolvimento para uma cidade
maravilhosa, muito obrigado e um beijo no coração de todos vocês. Usou da
palavra a Vereadora JANETE BINDACO AKISASKI SILVA - Nosso Boa noite
novamente a mesa, nosso presidentes, nossos nobres colegas e agradecer aí a
presença do nosso diretor do AMA Marcelo, Alberione da nossa classe ai
educação física é muito bom te lós aqui, ao público presente quem está nos
assistindo nas redes social e quero parabenizar o secretário da saúde por ter
atendido a reivindicação dos pacientes de hemodiálise que solicitaram aí o
insufilme da Van e ligaram agradecendo o apoio da Câmara Municipal que já
está ok Porque os nossos pacientes, nossos munícipes merece né então já foi
feito esse atendimento, então parabéns aí e os pacientes agradece e obrigada
né todos os que estiveram juntos aí na cobrança nós sabemos o quanto é difícil
deslocar né todas semana três, duas, três vezes na semana para fazer
hemodiálise em outro município o quanto é cansativo então nossos munícipes
merecem um mínimo de conforto para deslocar e fazer o seu tratamento e
queremos comunicar também a nossa sociedade que está nos assistindo que
tivemos uma reunião com o secretário de saúde, com a diretora do hospital e
levamos várias reivindicações conforme a população cobra de nós vereadores,
então nós fizemos as reivindicações as sugestões e temos um prazo aí para ter
de volta né todas as solicitações, as reivindicações e assim que a gente obtiver
com certeza passaremos para nossa população, e dizer o nosso secretário
também que não sabemos o esforço que ele tem tido para com saúde mas é
preciso ter atitude séria para com o atendimento da nossa população dos
setores no qual são solicitados nas unidades de saúde e no hospital do nosso
município, e Marcelo você que está aqui presente, que faz parte desse trabalho
voltado para nossa saúde junto com o secretário de saúde, junto com a ação
Social, eu sei que vocês trabalham ai unido eu venho aqui pedir a vocês que
nossos idosos estão indo para Conceição da Barra fazer exame e está
lastimável o tempo que eles estão ficando e esperando, então se vocês puderem
aí fazer um acompanhamento para que esse tempo que eles ficam não esteja
tão demorado como foi nessa semana—inaudível---nós tivemos esse
conhecimento também que realmente não é do nosso município mas nós temos
certeza que vocês com esse conhecimento vão fazer de tudo porque nós
acompanhamos o sofrimento daqueles idosos essa semana no qual o senhor
acabou de dizer, realmente foi lastimável e os nossos idosos precisam desse
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atendimento, desse olhar aí com carinho para não repetir tanta demora e que
realmente eles possam fazer esse horário de atendimento que não seja tão
prolongado conforme aconteceu e obrigada pelo esclarecimento, e já pela
tomada de decisão junto ao governo do estado junto ao superintendente no qual
é de sua obrigação fazer, e fazer de forma mais amena porque nossos idosos
merecem ok e Obrigada, queremos agradecer a Marinete a Secretaria de
Educação por ter também atendido a reivindicação dos professores, no qual as
creches estavam funcionando somente um período com turma em uma semana
em casa, e uma semana na escola, os professores solicitaram para que fizesse
o remanejamento aí Diego e Anderson, nós fizemos uma reivindicação em nome
da nossa comissão e nós fomos atendidos e os professores das creches eles
fazem esse trabalho voltado no turno matutino e noturno vespertino então foi
mais um atendimento da secretaria de educação para os nossos professores
que reivindicaram, e também fizemos visitas as nossas comunidades da zona
rural, queremos aí dizer o quanto as nossas estradas estão sendo mantidas em
bom estado é uma questão é aplausível ao nosso secretário Arlindo ao Gilvan
tão cuidando tão bem porque afinal de contas nossos agricultores eles merecem
também todas as comunidades da zona rural, e nós tivemos presente no Capitão
que a Vila Viana, estivemos também na comunidade dos gatos conforme
indicação que nós fizemos a falta d'água, a condição de abastecimento de água
daquelas duas comunidades, o vice-prefeito Aloísio junto com o secretário
Arlindo também retomaram as providências cabíveis para fazer valer a vontade
daquele povo ser bem servido com a água e com as construções do qual foram
solicitadas por essas comunidades, então precisamos de fato atender as
comunidades urgentes, pois a água é um bem maior em nossas vidas e a gente
sabe o quanto é difícil ficar sem, tivemos também no Assentamento Nova
Conquista no qual ouvimos as demandas, as reivindicações daquela
comunidade e temos a certeza que também serão atendidos pela pelo secretário
e pelo prefeito de Pinheiro, visitamos também a comunidade 15 de Maio tivemos
a visita do nosso deputado estadual chambinho no qual reuniu com a
comunidade foi visitar as instalações no secador de café e pilador onde em
breve né isso colega Pablo, em breve nós teremos aí essa parceria junto com a
Prefeitura Municipal de Pinheiros estaremos né inaugurando em breve mais um
benefício para nossos agricultores no qual é o nosso município precisa de fato
de estar ai dando todo esse apoio, está dando, nossos Agricultores as
comunidades do interior merecem, e queremos convidar novamente as mulheres
no qual estão sendo convocado quarta-feira dia 22 nós faremos o primeiro
encontro mulheres na política onde reuniremos todas as mulheres que foram
candidatas participaram das eleições 2020 será encontro ontem nós vamos fazer
uma fala, um fomento dentro do fortalecimento da mulher na política, então nós
precisamos fazer com que as nossas mulher participam ativamente e esse
encontro será no auditório da CDL dia 22 às 18:30, então nosso encontro fica
marcado com essas candidatas que participaram das eleições e nós temos
certeza que o nosso encontro fará a diferença mais adiante com as mulheres
com mais força, com mais coragem de estarem enfrentando a política com mais
clareza, com mais vontade, com mais força, nó mais o nosso muito obrigado a
todos. Usou da palavra o vereador DIEGO PASCOALINI FERNANDES. Boa
noite Presidente, boa noite a mesa, vereadores, vereadora, público presente
Marcelo Campo do AMA, Alberione Maia, Assessor do deputado Erick Musso
presidente da Assembleia Legislativa, assessores, público presente, pessoal da
rede sim, vou tirar a máscara aqui eu apresentei Marcelo, Alberione dois projetos
de lei no qual os dois foram aprovados por unanimidade a casa teve
sensibilidade de acompanhar, um é um remédio em casa né vai proporcionar
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aquelas pessoas que têm dificuldade de ir na farmácia buscar os remédios os
idosos, pessoas que sofrem com comorbidades né os idosos né moram longe
em questão de logística para estar buscando então a secretaria que é
responsável Secretaria de Saúde é responsável para fazer esse levantamento
né para as pessoas tá recebendo esses remédios, o prefeito sancionou mas até
o prezado momento não está sendo praticado, Então estou subindo nessa
Tribuna aqui meu amigo Genilson é para tá cobrando essas pessoas para que
coloquem em prática porque tem muitas pessoas com dificuldades que Precisam
né desses medicamento em casa né para ter melhor conforto então é mais um
dos motivos que eu estou subindo aqui, o outro projeto de minha autoria foi uma
homenagem Marcelo Campos ao doutor Alexandre Feitosa Gomes o servidor
que fez um trabalho aqui em Pinheiros há mais de 30 anos e resolvi homenagear
família né é que poderia ser qualquer uma outra pessoa né E vai ter mais projeto
em relação ao homenagem que merece nossa atenção e merece também a
aprovação da casa de lei, é mas aí algumas pessoas me interpretaram mal usou
desse projeto de lei para fazer uma cobrança certo ponto louvável né a gente
não é contra mas não soube, não teve o discernimento de separa né a
homenagem Doutor Alexandre com a valorização dos profissionais de saúde,
então usaram de má-fé né fiquei um pouco chateado mas tudo passa né então
assim é mais para subir a Tribuna para justificar mesmo esses projeto de lei né o
remédio em casa não tá sendo praticada ainda, a homenagem Doutor Alexandre
de minha autoria eu fui o autor desse projeto, e a casa de lei vereadores aprovou
então qualquer responsabilidade né Eu me faço presente viu Marcelo não sou de
correr não, e de assumir os meus atos também não, mas as pessoas que
compartilharam isso nas redes sociais talvez foram usados né não teve talvez
essa este discernimento da real situação mas que já subi aqui na Tribuna e falei
e repito nós vereadores tudo que for para saúde nós somos favorável, para
melhoria né o curso dos agentes comunitários Brasil eles estão cobrando e não
foi dado os agentes ainda né então nós temos muitas coisas para poder debater
viu o Cleomar fica perdendo coisas, com essas pequenas coisas de intrigas isso
não leva o município adiante, quando a gente faz uma crítica o prefeito aqui é
para melhorar a gente não quer encurralar o Prefeito na parede para poder fazer
politicagem não acabou, a gente critica aqui para poder ver o bem do município,
quando cobra aqui é algo positivo, agora quando a gente tem que dar os
parabéns, a gente dá os parabéns, como já demos os parabéns aqui ao Prefeito,
a questão dos ônibus da saúde, outras conquistas que o município vem fazendo,
agora a gente não pode ficar omisso a não falar aquilo que está errado pelo
amor de Deus né, os UBS, os postinho do judiar eles tão reclamando que não tá
tendo médico, tão reclamando que não tem os serviços de odontologia--vereador Cleomar--- só pra te ajudar um pouco companheiro a diretora da
unidade de saúde de Jundiá a Gina ela me passou o seguinte porque lá atende
a zona rural a questão da urgência é devido a um problema que deu no
equipamento uma peça tinha quebrado tem o profissional porém o profissional
está parado porque essa peça já pediram foi comprada mas ainda não chegou
infelizmente aí muitas pessoas acabam sendo prejudicados né o serviço acaba
sendo interrompido mas segundo a diretora da unidade a Gina Favaro já foi
comprado só está aguardando essa peça chegar para ser estalado ----vereador
Diego---- perfeito chegou aos meus ouvidos que estava tudo certo o profissional
estava fazendo curso, então só me falou isso aqui e aí a pessoa me falou isso ---vereador Cleomar—foi essa semana ----vereador Diego----foi hoje de manhã---vereador Cleomar--- eu tive a Conversa com ela na quinta-feira da semana
passada ia chegar então se chegou e o profissional está em curso ai não posso
te responder e não tenho essa informação ----vereador Diego----E aí chegou um
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paciente chorando de dor de dente né mas aí o profissional não estava---vereador Cleomar--- pelo o que eu sei o Doutor Jorge atende segundo
informações segunda e terça-feira pela manhã e à tarde tem um outro
profissional que atende lá também eu não sei se ele ainda está atendendo talvez
o vereador Anderson possa até informa melhor essa situação, ---vereador
Anderson---eu sugiro o Diego que de certa forma procura a coordenação para
tirar todas as conclusões que são de horários, essas informações que são
importantes para os munícipes até mesmo quando perguntam para o vereador
que de certa forma é o representante, porque a questão de horário muda muito
então para não ter problema tem que fazer os cronogramas antecipado para as
pessoas não têm acesso a isso para saber qual o melhor horário de atendimento
tá, então procura o tanto Milena que está no local ou que seja Gina para
esclarecer porque talvez são duas respostas diferentes com pequeno espaço
para não ficar dito por não dito, Tão correto mesmo procurar a direção e
averiguar todos esses fatos, tudo bem meu amigo, ----vereador Diego--obrigado então é isso ai pessoal é mais para justificar mesmo o projeto de lei
com a homenagem ao Doutor Alexandre eu sou o Autor, eu sou o responsável
estou aqui podem me chamar e infelizmente algumas pessoas me interpretou
mal tentando jogar os vereadores contra os profissionais de saúde então isso
não existe a câmara não é favor pois não ---vereador Anderson----deixar
registrado também o Diego obrigado por me ceder um espaço um pouquinho
para que tanto o prefeito Arnóbio o secretário de saúde cobre agilizem o término
da construção do posto de saúde do Planalto Já tem quase dois anos que está
parado as pessoas estão saindo das suas casas vindo aqui para o Galileia
questiona distância pessoa idosa que agiliza aquela obra que a população tanto
necessita lá no Planalto Ok obrigado---vereador Diego--- obrigado Anderson
essa fala do Planalto tá aqui na minha pauta que eu estou lendo aqui agora mas
obrigado por falar gente são dois anos o posto do Planalto tá parado mais de
dois anos e aí as pessoas ficam desnorteadas para onde que vai para o Galileia
para o hospital, Galileia e depois volta sem ser atendido então às vezes eu ligo
para o hospital a diretora tem um bom para colher tem um bom coração de
atender mas não consegue ,porque a demanda muito alta, e chega lá não tem
um aviso não tem nada, eles ficam igual peteca então eu peço aí o secretario né
o Cleomar, as pessoas a companha de fato lá o agente de saúde fica lá
monitorando essas pessoas que precisam de atendimento não tá saindo do
Planalto no hospital e não ser atendida às vezes, né na maioria das vezes, isso
que chegou até a mim né, só para esclarecer isso tudo do projeto de lei, do
posto do Planalto, atendimento lá do bairro judiar, deixar a pá viu Nem isso aí
para ver se correr atrás para gente tentar resolver alguma coisa de repente você
tem uma afinidade maior né com o executivo com o secretariado para a gente
poder tentar resolver Porque o povo nosso tá sofrendo né, saindo nesse sol
quente do Planalto aí pro hospital chegando lá eles não tem para onde, então
eles liga para gente a gente tem que adivinhar ---vereador Evaldo--- inclusive o
vereador que a gente já foi já visitou lá do Planalto realmente o que Anderson
falou aí verdade dois anos unidade de saúde parada, é inadmissível isso ai o
povo está sofrendo rapaz, tá sofrendo o povo está à procura de médico não tem
é por isso que hospital as vezes tem que atender o paciente entendeu
Independente de urgência ou não né O povo tá pedindo socorro em relação à
medico, Inclusive eu estava tentando até ligar para Colatina lá é uma pessoa
próxima lá ver se tem algum médico né que possa vir a Pinheiros para tá
atendendo a população realmente tá um descaso né em relação ao atendimento
médico aqui no nosso município---vereador Diego--- Obrigado aproveitar o
amigo Marcelo Campos que faz Presidente o Marcelo chegou também aos meus
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ouvidos sobre a questão do AMA, você deixou claro que não é responsabilidade
do AMA e sim o estado né Isso, é talvez você poderia ver junto com o secretário
com prefeito para ver se dar disponibilidade de um carro extra uma Vam para tá
buscando esses pacientes até meio-dia, à tarde-----inaudível---vereador Diego--não isso é mais é questão de logística mesmo para poder ficar buscando só para
finalizar aqui porque esse assunto aí porque a maioria das famílias carentes aqui
vão para lá e não tem dinheiro para alimentação para ficar o dia todo então OK
muito obrigado, obrigado vereadores as pessoas que nos assistem aqui, então
a gente cobra você está participando da nossa Sessão né então que puder vim
na câmara deixar seu recado, tem o projeto de lei que vocês podem dar palpite
no site da câmera aí podem ficar à vontade Tá bom muito obrigado boa noite a
todos. Usou da palavra o Vereador PABLO RENAN DO NASCIMENTO
PEREIRA - Boa noite a todos aqui presente, vou falar alto para acordar todo
mundo Alberione já foi embora, Boa noite seu presidente, mesa diretora, colegas
vereadores, ao público aqui presente, a você que nós a companha de casa,
nossa fala hoje é breve e só para fazer um resumo de como foi nossos últimos
dias como todos sabem na sexta feira nós tivemos a alegria de receber aqui em
Pinheiros um deputado federal que tem trabalho prestado no nosso município
que em crise de pandemia quando nós estávamos passando por um problema
de situação financeira, uma situação Sanitária difícil Ele aportou 400 mil reais de
emenda parlamentar para nossa cidade que foram destinados ao Hospital
Municipal de Pinheiros e ele veio conhecer a nossa cidade vereadora Janete, e
saiu daqui Encantado ele toda sua equipe por tudo que eles viveram aqui quero
agradecer o Genilson Avelino que foi a primeira pessoa que recebeu o deputado
aqui na cidade que abriu as portas da rádio para uma entrevista, depois
agradecer o presidente Edvan que também recebeu com um delicioso café da
manhã lá na Câmara junto com os vereadores né vereador Alberione que
retornou aqui cumprimentar o senhor tá ex-vereador Alberione meu grande
amigo, E durante todo o dia a visita do deputado foi muito bem proveitosa ele
conheceu de perto a realidade do nosso município, fiz questão de levar ele em
todos os seguimentos possíveis, ele foi no mercado municipal, ele foi no
comércio, ele foi nas associações de moradores que deu para ir, ele visitou
Produtores Rurais, porque é interessante conhecer a realidade da cidade do
município, e esta é vontade do nosso Deputado porque estando em Brasília
estando em Vitória muitas vezes não conseguem enxergar o que tá acontecendo
nas bases e ele saiu e veio aqui nosso município e encontrou uma situação
triste, não vamos dizer que ele foi embora feliz, foi porque tudo deu certo mas
encontrar uma cidade vereadora onde todas as reuniões com exceção da
reunião com prefeito, Mas onde nós fomos qual é o problema da cidade o
pessoal descia uma lista insegurança né Nós temos hoje uma cidade que é
insegura e todo mundo reclamava mesma coisa E cada vez que alguém
reclamava mais o Deputado ficava triste Marcelo, e falava meu Deus a cidade
de vocês é insegura mesmo não sabia que estava nesse nível e eu recebi uma
feliz notícia do deputado federal Felipe Rigoni Qual é já, está implantado em
Vitória né e ele teve uma participação também ele disse que vai lutar
bravamente para conseguir trazer para Pinheiros que é um cerco inteligente
segurança nas entradas do município, nas divisas dos municípios Mais
especificamente na entrada como funciona, câmera de vídeo monitoramento
com sistema altamente inteligente com precisão na questão, existe o nome que
eu me falhou aqui agora, que é um código que lê todas as placas de veículos
vereador Nem, todos os veículos que entram automaticamente vão ser
reconhecidos e vai saber naquele momento em ligação com a polícia militar o
vereador Evaldo acaba de chegar em Pinheiros, a vereadora Janete tá saindo
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para montanha, Genilson Avelino está indo para Boa Esperança, é Diego
Pascoaline esta portando nesse momento um veículo roubado, e só uma
suposição viu vereador, porque além de ler a placa consegue também fotografar
o rosto do indivíduo que tá no veículo então automaticamente veículos roubados
por exemplo que sai do nosso município já vai ter um problema, já vai ter os dias
contados para resolver, lá em Vitória em 30 dias foram 200 veículos recuperados
olham só, recuperados em apenas 30 dias e o deputado saiu daqui de Pinheiros
com a vontade Trazer isso para nós e ele falou que vai lutar até onde puder para
conseguir trazer esse cerco de inteligência para nós eu tenho certeza que vai ser
muito útil Porque nós não aguentamos mais fazer reunião Marcelo para resolver
problema de segurança chega de reunião todo dia reunião, segurança Toda vez
é pauta mas ninguém está fazendo nada os vereadores estão pedindo os
vereadores estão rouco de tanto pedir a ajuda mas nós esperamos de quem
pode uma ação, e eu fiquei muito feliz porque o deputado foi para casa com
vontade de nos ajudar nesse sentido e ele é destinado o que ele faz, e se Deus
quiser ele vai conseguir nos ajudar, o outro pedido também foi feito eu fiz a ele
junto com o prefeito lá na sala do prefeito foi da necessidade de Pinheiros tem
uma unidade móvel Odontológica para atender as comunidades rurais porque às
vezes está no interior Vereador Cleomar que passa por isso, não consegue vir
até a cidade receber um atendimento no dentista e ele também viu que a
possibilidade de nos atender, E além disso também lá no bairro Pinheirinho
associação de moradores pediu uma praça como todo mundo já sabe, todo
mundo aqui já pediu também os deputados ele vai entender lá a necessidade ver
como faz porque como a maioria sabe aqui as emendas do deputado são feitas
através de emendas, ele abre o edital de emendas, associações, instituições, ou
a ONG vai lá cadastra o que precisa, e ele abre para a votação, aquilo que for
mais votado no pais inteiro que recebe o benefício, ele instruiu já a associação
do pinheirinho como fazer isso, porque quando abrir o edital de emendas para
a associação fazer o cadastro, nós vamos sentar o dedo votando lá, até a
comunidade ganhar e ser a vencedora desta praça, terminamos o dia com o
evento chamado rota 78 com lideranças políticas de todo norte, vereadores,
prefeito da Prefeitura de Boa Esperança esteve aqui com a gente, eu quero
agradecer a todos vocês que estiveram conosco pela manhã ou estiveram a
noite quero agradecer muito ao Marcelo Campos que esteve conosco em várias
agendas, a equipe do Felipe ficou fascinada com Marcelo da forma dele
conversar, da forma dele também apresentar os problemas do município, o
munícipe atuante quase vereador, e Se Deus quiser vai estar aqui um dia
Marcelo e pelo seu trabalho, por tudo aquilo que você presta ao município as
pessoas lá fora já estão prestando atenção em você e parabéns por isso e por
ter nos acompanhado neste dia, é só pincelar aqui a fala da vereadora Janete
até a pedido do vereador Anderson para dar uma reforçada a todos vocês que
nos assistem que estão em casa, nós estamos preocupados nós queremos
resolver o problema da Saúde deste município até onde nos compete No que diz
respeito à falta de médico e a tudo que tem acontecido no hospital nós
convocamos como foi lido aqui na última sessão a diretora do hospital e o
secretário de saúde eles tiveram conosco na segunda-feira pela manhã nós
passamos todas as insatisfações que recebemos eles passaram tudo que foi
feito até agora e nós sugerimos o que fazer mais, e nós já estamos para marcar
uma próxima reunião que não vai demorar para saber a partir daquela reunião
né vereadora, o que foi certo, o que não deu certo, o que não deu para fazer
porque o que nós não podemos mais é ver tanta gente usar as redes sociais
para reclamar de algumas coisas né Graças a Deus o AMA tem, deu um salto
né, antigamente se escutava reclamação de arma hoje em dia Ninguém escuta
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Marcelo pelo contrário parabeniza muito trabalho do ama na internet mas outros
segmentos da Secretaria de Saúde a gente às vezes ainda recebe reclamação e
nós não estamos aqui para poder apontar o dedo para secretaria para o hospital
para dizer a onde está errada, errado a gente quer propor Como foi a reunião
poderemos muito bem ter usado mas está errado aqui está errado não nós
fazemos uma reunião de propostas e sugestões, de ideias, porque vim aqui
falado do que tá errado é muito fácil mas nós temos que sentar com quem pode
resolver e falar com essas nossas ideias não foi feito e nós acreditamos que se
as nossas ideias foram acatadas, no hospital consegue dar uma melhorada
naquele que o pessoal tá reclamando, sobre as indicações não sei se vocês
observarão hoje eu dei uma reduzida em uma indicação que eu faço com
frequência que a construção da capela mortuária, Padre Jonas a partir de agora
não vai mais emprestar quadra da Matriz para fazer o velório, está proibido não
vai mais existir a orientação sanitária da diocese de evitar aglomerações e que
os espaços não podem ser usados Inclusive a missa ainda a nossa igreja
trabalho com menos 30% da capacidade já é pode fazer com 30% mas
trabalhamos com menos de 30% então o padre desobedeceu até agora mas ele
falou se não vou fazer isso mais, não vou assumir essa responsabilidades, e nós
estamos sem local para fazer os velórios nosso município, até então nem fazia
muito local específico era nas casa quando liberou o espaço da igreja as
pessoas começaram a usar com mais frequência e eu fiz 1 indicação hoje
pedindo vereador Jó, que aluga um ponto no local até construir a capela
mortuária eu tenho fé em Deus para Capela vai sair eu estou esperando que ela
vai ser construída, e se Deus quiser vou tá vindo para estar lá na inauguração só
não pode ter meu nome é Marcelo, mas nós fazemos essa indicação hoje
pedindo que seja alugado o local até que seja construído esse final de semana
já tivemos um problema aí de um espaço para velar uma pessoa aí associação
do bairro canários cedeu o espaço foi gentil, mas nós precisamos também de
investir em todo lugar que eu vou eu falo com os vereadores que eu luto, eles
perguntam qual é a sua bandeira, eu falo tenho várias, mas você luta por isso
não tem uma capela mortuária na sua cidade, o pessoal chega rir da nossa cara
e nós estamos indo para o 5º ano de um mesmo governo que poderia ter tratado
isso como prioridade lá atrás, não fez no primeiro ano a gente ainda Deixa levar,
agora com 15 anos de mandado não conseguir uma capela mortuária gente, no
meu ponto de vista É vergonhoso e me escuta aí a gente tem que dar nota zero
para prefeitura, e mas eu espero tem esperança em Deus que agora vai sair
outra coisa polemica que eu preciso falar antes de acabar meu tempo, a
prefeitura comprou o parquinho de diversão Marcelo Campos para o município
no dia que o parquinho chegou em Pinheiros já recebi a foto do carro cheio
Alberione de parque que ia enfeitar nossa cidade, trazer alegria para as nossas
crianças, só o quer era o que é bom para ser bonito para ser atrativo se tornou
chacota, gente, no grupo dos vereadores todo dia chega uma piada desse
porque, pegou um escorrega dozinho e acabou, Lá na lagoa fizeram até uma
inauguração né Janete e Diego as crianças foram todos para a inauguração do
parque chegou lá tinha um escorregador, tem que pegar a senha e esperar uma
hora para poder escorregar e depois voltar para o final da fila, gente isso é
vergonhoso, eu entrei em contato com a empresa e tudo que tinha para entregar
já foi entregue, não tem mais nada para entregar mas eu conversei com o
secretário Arlindo Ele disse que vai providenciar mais, mas nós precisamos
acompanhar de perto isso daí Porque é uma vergonha, hoje mesmo chegou no
grupo de vereadores mais umas fotos lá, mais uma foto parece que vai chegar
mais equipamentos pode ser, mas nós não podemos deixar desse jeito, parece
uma coisa pequena, mas isso faz a diferença um bairro que recebe a notícia
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que vai chegar um parque um playground e quando chega la um escorregador
de madeira, aí não tem como a gente tem que reclamar mesmo,---vereador
Evaldo----só um minutinho vereador Pablo no Vila Nova não tem mais
escorregador, o que tinha lá tá com condições precárias machucando as
crianças que é de ferro né então eu sugeri a secretaria de educação que tirasse
porque estava machucando as crianças e até agora não repôs né então a gente
precisa da volta desse escorregador para o lazer das crianças né urgente--vereador Pablo--- é verdade e acompanhando a falta do vereador nem a praça
do posto ali Por exemplo quando a gente passa esta vergonhoso aquela praça
situação que se encontra, então a pandemia em nome de Jesus ela tá acabando
as famílias vão começar a sair de casa, às famílias vão começar a se
confraternizar e nós vamos para onde, para as Praças destruídas o pai vai levar
os filhos para o parque chega lá só vai ter um escorregador que ele vai estar
numa fila de 50 crianças, então nós precisamos pensar o tempo de pandemia
talvez era um tempo da gente se reestruturar aquilo que estava errado consertar,
aquilo que estava quebrado consertar e eu estou vendo que a gente vai sair da
pandemia e topar tudo quebrado, tudo destruído por que a gente não teve esse
time aí de resolver os problemas como Vereador nem falou lá no Bairro Canadá
está a mesma situação, os moradores relatam que lá o playground da praça é
vergonhoso machuca as crianças e nada foi feito e vai voltar da pandemia a
gente vai encontrar tudo mesmo lugar, e para terminar 10 segundos porque já
deu tempo essa semana nós comemoramos a semana nacional da Juventude e
como meus nobres pares aqui sou jovem ainda estou junto com Doutor Paulo
Henrique conversando há possibilidade da gente fazer um projeto de lei para
criar em Pinheiros o Conselho Municipal da Juventude porque nós precisamos
colocar na pauta prioritária do nosso município a discussão com jovem hoje a
gente quer polícia, hoje a gente quer viatura para resolver agora, Mas se a gente
não tiver políticas públicas para resolver o futuro que vai ser investir indo agora
em pessoas na juventude nós vamos ter dificuldade lá atrás não pensaram nos
jovens e hoje a cidade tá do jeito que tá com foto de oportunidade, Então nós
vamos fazer essa lei se Deus quiser daqui uns dias nós vamos ter um Conselho
Municipal da Juventude aqui para resgatar os nossos jovens colocar eles com
gosto de política, de trabalho, de oportunidade, para mudar o futuro da nossa
cidade porque o presente tá difícil mas em nome de Jesus nós vamos conseguir,
muito obrigado colegas. Usou da palavra o vereador EDVAN SILVA ALVES Vou dispensar os cumprimento, subo nesta Tribuna onde uma das minhas
primeiras pautas praça do Santo Antônio, a um tempo subir aqui né para tá
fazendo essa cobrança fiz indicação ao prefeito inclusive nosso Nobre colega
vereador Lucas Sá tem um pedido junto ao Deputado para que para que possa
estar agraciando Nosso munícipio com uma praça saudável, a gente espera que
dê certo Lucas que você tenha sucesso nessa demanda, porém vou dar
continuidade as minhas cobranças junto ao prefeito e fazer de tudo que ele
possa atender aquela comunidade independente né que o colega ali consiga
porque a gente sabe que é uma demandas necessária desde o mandato
passado pleiteamos cobramos não tivemos sucesso essa semana um município
nos marcou no Facebook em relação ao abandono das praças né inclusive falou
relacionado ao abandono do campo de futebol, Campo este que lutamos
corremos atrás no mandato passado para ser reformado em questão de
lâmpada Mas enfim a gente não consegue resolver tudo e tá atento a tudo todas
as coisas que acontecem, a gente agradece Por que esse tipo de marcação nos
deixa alerta sobre o que tá acontecendo no município e que a gente possa fazer
as cobranças junto ao prefeito, estou falando aqui novamente em relação à
praça para que fique registrado que estamos fazendo essa cobrança vamos
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estar empenhado eu juntamente com os colegas vereadores para que aquela
comunidade, aquele bairro possa ser atendido nesse sentido, sabemos que em
outros bairros também que necessita também tivemos reunião no bairro
Pinheirinho junto aos moradores Associação de Moradores também pleiteio um
espaço de lazer e com certeza também como já tem colegas imbuídos nessa
demanda que é necessária ficaremos juntos, hoje foi tema questão de saúde né
e eu acabei esquecendo de comentar quando para fazer a discussão da Moção
que tem um projeto de lei aonde nós conversamos junto ao prefeito o secretário
de saúde uma demanda dos agentes de endemias onde eles tem uma verba
Federal que vem para o município que é utilizada para comprar equipamento né
E hoje o agente de saúde recebe essa verba em forma de abono não é isso
Cleomar me ajuda, é isso e os Agentes que são 8, a gente de endemias 8, 9 se
eu não me engano não recebem, e nos pleitearam isso, tivemos uma conversa
com Arnóbio o Prefeito, e o secretário Ivan, e o prefeito deu aval para que
pudesse ser feito esse projeto de lei dentre as limitações né do município, em
que sentido vai prejudicar a questão se tirar essa verbas o município vai
sobrecarregar entendemos que não né que hoje o todo mundo fala aos 4 cantos
que o município está equilibrado, está com as financias em dias, então acredito
que não iria fazer diferença e ele não deu essas palavras que irá fazer, porém
tem a questão do Decreto do Federal né Bolsonaro em relação à questão de
despesa até 31de dezembro deste ano e tá aquela dúvida se pode ser votado
neste ano né eu pago o ano que vem ou é só pode pagar em Janeiro, votar em
janeiro e já pagar dentro do ano, que é uma dúvida que pode tirar, porém já
deixo aqui o recado para alguém que hoje está nós assistindo, curtindo né que
essa semana vai sair do papel e conto com ajuda de todos os colegas para
como já foi falado aqui ninguém é contra ninguém, pelo contrário é a favor né
benefícios que chega sua casa então será Mais um benefício vai ser aprovado
por unanimidade, aí hoje foi lido mas o projeto Setembro amarelo da Sirlane está
em meu nome mas foi a Sirlane que nos mandou, a gente agradece ela por essa
parceria né confiar apresentar os projetos de sua autoria e espero que na
próxima sessão a gente possa está colocando em votação, e todos possam
estar acompanhando ai esse projeto de LEI, coloquei aqui na pauta em relação
ao hospital só que o Pablo já falou sobre nossa reunião com o secretário de
saúde, a Diretora Thaisa do hospital, aonde nos levantamos algumas questões e
apresentamos sugestões para que possa tentar melhorar, sabemos que tem a
questão dos médicos falta de médico né que às vezes nem Depende muito do
município né mas eu acho que pode ser feito um esforço a mais Para que seja
adquirido mais médico para nosso município, se for tem a questão de valer onde
tem o teto do salário do prefeito, se tiver que mexer nesta lei, eu acho que todo
mundo aqui está disposto a votar se tem o dinheiro para pagar, e se a
necessidade da demanda né então a gente tem que priorizar isso então
colocamos essa situação em relações aos médicos na questão de ajudar e um
gargalo aí de muito tempo da nossa administração que a questão dos pacientes
de alta, a onde nós enfatizamos também na reunião para que pudesse
disponibilizar um carro para tá buscando esses pacientes né, nos hospitais mais
próximos em Colatina, Linhares, Mateus principalmente para quê Porque tem
alguns casos que de fato é desumano a pessoa ficar o dia todo esperando uma
transferência poder voltar na ambulância, então agente pediu enfatizou isso para
que eles possam nos dar um retorno Tem oito dias da reunião vamos dar mais
um, esperar mais uns 10 dias para ver se tem algum retorno em relação às
demandas que foram colocadas junto ao secretário a diretora, vou ceder uma
parte para o vereador Walas-----vereador Walas--- é o Edvan eu já tenho mais
ou menos uns 60 dias que eu não ligo para o secretário de saúde eu estou com
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três demandas nas mãos dele ele nunca resolveu para mim,----vereador Edvan--- então são coisa que a nossa câmara está imbuído como Pablo falou aqui o
que tá no nosso alcance de cobrar, de sugerir, Estamos fazendo nós
participamos de uma câmera aqui me desculpa os colegas do passado, que
participou conosco que às vezes vinham aqui só para gritar no microfone es
bravejar e eu acho que nunca teve solução nós estamos fazendo um trabalho
diferente não estamos aqui talvez deve ser por isso que eu a população algumas
pessoas contam as faltas de que os vereadores estão omissos, né Acho que não
tá fazendo nada porque não vem aqui gritar, xingar, e bater na mesa, pelo
contrário estamos trabalho de uma forma Aonde estamos buscando
informações, levando sugestões, para que as coisas possam acontecer e
infelizmente nós não estamos sendo ouvidos né, como aquela reunião da
pandemia aqui ontem onde sugerimos várias coisas não foi acatado
posteriormente algumas coisas foram mais não foi utilizado o nome da câmera,
entre outras situações então a gente tá partindo deste princípio ai e aí E com
isso aqui entrou em outra fala aqui que a questão da nossa casa que eu estou
muito orgulhoso a cada sessão que passa entendeu eu sinto orgulho de vocês
nessa casa, uma casa coerente e Coesa e que tá buscando todo mundo
apresentando ideias, todo mundo apresentando sugestões, todo mundo
buscando recursos para que o município, pode ser atendido de diversas áreas
da agricultura, da Saúde, do esporte São emendas junto aos deputados, eu
estou aqui muito orgulhoso e parabenizar vocês por estar nós ajudamos
administra essa casa, ajudando a administrar o município Apesar de que temos
que enfatizar isso não somos lembrados mas sabemos da nossa importante, o
que nós estamos vindo fazer junto ao município de melhoria ---vereador
Anderson ----e deixar também gravado o presidente que essa casa foi uma das
casas que mais estão votando projetos autorizativos e todos esses projetos são
embasados cientificamente por comparecer do jurídico, e são projetos que são
colocadas em práticas em outros municípios de certa forma criando instrumentos
para que o prefeito trabalhe, e consiga de certa formas ter ideias porque ou de
autorizativo não, depende da câmara, depende do Legislativo, nós estamos
criando instrumentos para que o prefeito possa trabalhar, para que possa
priorizar, de certa forma ter capacidade de gerir o nosso município com
responsabilidade, Então peço que o Executivo que Olha esses projetos com
carinho, são vários projetos que não só essa casa o presidente, não só esses
oito meses de Mandato, mais tem os outros também que muitos projetos, não
são colocados em práticas são projetos de benefícios não para o vereador que
votou, mais da população que necessita, essa casa de leis é uma parceira do
executivo, em momento algum nós lutamos aqui para destruir em nenhum
momento o trabalho do executivo, e sim engrandecer criando instrumentos e
ferramentas que possam melhorar a gestão do nosso município, obrigado ---vereador Edvan----obrigado vereador , então é isso a gente fica feliz com essa
condução junto aos pares onde quem tem a ganhar é o município e se estiver
que subir na tribuna para dá uma alfinetada ne Marcelo, mais uma alfinetada no
sentido construtiva né, para dar uma no Prefeito no secretário tem que ser falado
porque às vezes o nosso momento e a nossa arma é o microfone, mas como eu
disse não precisar esta gritando, esbravejando e mostrando sim a necessidade
que a população tem e que precisa ser atendida, porque não é o vereador tá
pedindo para si, tá pedindo é para o povo quando é uma lâmpada está
queimada aquele morador que tá ali né no escuro, apesar que está tendo muitos
pedidos mas quando pede um quebra-molas é um morador que está se sentindo
ameaçado com os Carros que estão passando na rua entendeu quando pede
para tampar o buraco é o motorista que tá reclamando que tá quebrando o

238

cartão não é um pedido do vereador é o pedido da população, e nós temos que
externar isso que estamos fazendo e correndo atrás né Para que o município
possa atender da melhor forma né, E que a população possa ser a maior
beneficiada com isso tudo boa noite a todos. Usou da palavra o vereador
LUCAS PAULO GAGNO NASCIMENTO - Boa noite a todos, dispensar os
cumprimentos para que nós podemos ser céleres, já estamos acabando a
sessão iria falar dos parques mas o nobre vereador colega Pablo falou, do
playground mas não eu vou falar e eu vou fazer o questionamento para o
munícipe que me marcou, vou fazer para vossa excelência para quem nos
assiste, se é aquele brinquedo que nós queremos que os nossos filhos
brincasse, porque o que eu não quero para o meu filho eu não posso querer
para o filho dos outros, é aquele brinquedo que a gente queria para o nosso
filho, é aquele ali que atenderia o meu filho, se ele atenderia está de bom
tamanho, se ele não atende se os nossos filhos não brincam naqueles
brinquedos, brincam em brinquedos melhores então aquele playground não tá
bom, só essa reflexão que eu peço que faça, Inclusive eu vou estar fazendo um
requerimento para saber quanto que foi investido né nesses playgrounds porque
sinceramente nós estamos numa época que nós não podemos nem considerar
aquilo ali como, não desmerecendo o trabalho de quem fez, quem fez não tem
nada a ver agora Quem escolheu, quem comprou não ouviu a casa não
participou de nada, a gente chega no Balneário de Mucurici que tem um
playground lá gigantesco, enorme estou falando na cidade que tem quatro mil
habitantes quando a gente vai comprar um playground para nossa cidade cuidar
e a gente não compra um playground playground de fundo de quintal da casa de
qualquer pessoa pelo amor de Deus né gente, e por último eu queria pedir aqui
para quem tem muito contato com DER que Maretto né que o rei do asfalto Pois
é pedir em nome de Jesus que sinalize a estrada de Pinheiros a Itaúnas, tudo
indica que já teve acidente já tivemos óbitos pela falta de sinalização está
horrível, horroroso, para quem dirige à noite nós já passamos várias vezes de
noite vindo de Vitória eu passo lá frequentemente vim de São Mateus, não é
difícil resolver isso entendeu,-----vereador Diego-- a parte explicar eu mandei um
e-mail para Deputado e eles me responderam que, eles irão fazer a marcação
do asfalto em todo o norte né onde foi ---inaudível--- recapeamento né O que tá
atrapalhando isso aí segundo eles né é que foi feito a licitação e a empresa que
ganhou teve uns problemas lá que estão correndo atrás foi chamado a empresa
e aí tá guardando Isso foi a resposta lá do responsável o Maretto ---inaudível--- é
quem faz recapeamento e não planeja pintura brincadeira com a gente né e tem
nome é só de planejamento a gente para criticar o governo pelo amor de Deus
gente a gente alguém imaginou que ia recapear e a pintura ia continuar --vereador Anderson---deixar registrado também vereador Lucas com todo
respeito eu sei que o norte é um dos lugares né tem maior carência do estado
Espírito Santo eu acho que a população do extremo norte merece respeito
porque essas obras estão sendo feitas naquela estrada de Italianinhas para cá,
daqui para montanha me desculpa falar não tem fiscalização nenhuma todo
respeito não tem critério, não tem nada e quando se faz obras no município eles
é igual gaviões para fiscalizar, para cobrar, para reprovar, então 0 para
fiscalização de Itauninhas para cá o recapeamento não está resolvendo nada, e
é considerado como um trecho da morte----vereador Lucas--- e aí gente é tão
injustificada nossa região é tão injustificada que existe 7 praça de pedágio no
estado do espirito Santo, 4 estão na nossa região que é Pedro Canário, São
Mateus, Linhares chegando ali na serra nós temos a menor quantidade de
duplicação de estradas não foi nenhuma obra impactante, sabe qual foi a
primeira grande obra feita o contorno de Iconha que paga menos pedágio são

239

pedágios mais baratos a praça mais cara de pedágio quem paga é a gente aqui
e agora além disso a gente paga recapeamento, então assim quem aí conhece o
rei do asfalto que anuncia obra O tempo todo, manda pelo menos passar a mão
de tinta lá entendeu, que nós estamos falando de vida nós estamos falando de
um local que não tem acostamento porque se tem um local que precisa ser
pintado é ali, entendeu tá perigoso de noite não tá dando para ver nada, então
peço encarecidamente isso daí é o que eu tenho para hoje boa noite e que Deus
nos acompanha. 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

