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Ata nº 023/2021 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos quatro
dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 19h
(dezenove horas), na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pinheiros-ES,
situada na Avenida Agenor Luiz Heringer, nº 297, Centro, Pinheiros-ES, reuniuse a Câmara Municipal de Pinheiros em Sessão Ordinária sob a presidência do
Vereador Edvan Silva Alves que, após declarar aberta a Sessão convidou o
vereador Pablo Renan do Nascimento Pereira para fazer a leitura da Bíblia
Sagrada. Prosseguindo determinou o secretário que efetuasse a chamada dos
Srs. Vereadores para verificação do Quórum legal, constatando a presença de
todos. Estiveram presentes na sessão os servidores: Marlene Andrade de
Oliveira Guzo - Diretora Geral, Gilson Teixeira de Oliveira – Procurador e Débora
de Jesus Souza – Auxiliar de Serviços Gerais. Em seguida o Presidente
determinou a secretária da mesa que procedesse a leitura do EXPEDIENTE
constante de: Processo do Tribunal de Contas nº 2545/2021– Parecer

Prévio TC 00054/2021, referente a Prestação de Contas anual –
Exercício 2017 - Prefeito – Arnóbio Pinheiro Silva; PROJETO DE LEI
Nº 044/2021- Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Pinheiros para
o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.INDICAÇÕES NºS:
296/2021 a 304/2021 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 039/2021- “Dispõe
sobre o Plano Plurianual do Município de Pinheiros/ES para o quadriênio 2022 a
2025 e dá outras providências” – Após a leitura o vereador Lucas Paulo Gagno
Nascimento requereu a retirada do Projeto da pauta para melhor estudo e
promover Audiência Pública - Em votação o pedido de retirada foi aprovado 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, uma boa noite a todo público presente, meu amigo
Junão, o rapaz presente aí, Fabiano, Presidente Boa noite, Gilson, Marleninha,
colegas vereadores, vereadora, Parabéns meu amigo Cleomar que Deus possa
cada dia tá derramando as bênçãos na tua vida e na tua caminhada, é isso aí eu
quero ser rápido aqui porque eu quero abordar algumas situações aqui porque lá
em São João do Sobrado Começou assim agora o vereador e a população não
tá errada não ela tá certa tem que cobrar nós mesmo mas nós estamos sendo
cobrado e eu acho que tem hora que é até injustamente que a gente vai
explicando as pessoas que nem é só o vereador, tem o Executivo aí a gente faz
pedir cobrar, fiscalizar, e legislar, mas quem executa é o executivo, Vereador
não tem condição de fazer obra não eu larguei de ser pedreiro que tem hora
que eu não assentava nem uma lajota direito, a situação do Cremasco lá gente é
uma situação muito crítica, o Vereador Jó Garcia tem conhecimento disso
também a unidade de saúde lá se você abrir a porta lá tem a época do corona
vírus está passando aí, mas agora vai pegar é a época da bosta de morcego do
fedo tem que colocar a máscara para entrar lá por causa do fedo da bosta do
mossego não do corona vírus você entendeu, a situação lá é muito crítica a
caixa d'água não tem água, tem um banheiro bom mas não pode usar porque
não tem água, aí porque falta de uma caixa d'água a caixa d'água tá caindo não
pode botar água você entendeu, outra situação que nós somos muito cobrado é
o futebol, Eu queria que o executivo desce mais uma oportunidade aos
armadores que é pelo armador que vai lá para o profissional, o profissional aí tá
tendo obra lá no campo aqui bancada vai ficar bonito vai, mas os Campo aí dos
bairros, São João do Sobrado mesmo tem um vestiário mesmo que não tem
energia os cara me cobra todo dia e eu faço os pedidos e mas não acontece, Uai
eu posso fazer o que você entendeu, então a situação só fica nas costas de
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vereador lá rapaz porque já temos nove meses de mandato e nós dentro de São
João do Sobrado a única coisa que tem é um trator pegando lixo, e mais nada
não tem nada diferente se tiver alguém me aponta que eu estou errado ou sobe
aqui em cima da tribunal falar não tá acontecendo isso tá fazendo obra da calça
Rua Tá fazendo nada você entendeu, nove meses de Mandato a situação somos
cobrados demais também um parquinho para aquela praça a praça tá limpa
todos os dias eles vão para rede social e porrete no vereador, porque o vereador
vem aqui fala, fala, fala na Tribuna, fala em rede social e nada de acontecer
então fica a situação chata para gente moço Nós somos muito apedrejados e a
situação é mais é no executivo aí você entendeu, situação do fisioterapeuta será
que esse secretário já tem quanto tempo que tá aí no poder mandando, rapaz já
tem uma situação lá desde quando eu entrei no mandato fala que esse
fisioterapeuta Vai para lá que só estava faltando ajeitar os equipamentos, esses
equipamento tá vindo de onde dos Estados Unidos, aí deve ser se o cara não
tiver condições de contratar um fisioterapeuta para evitar as viagens que tem lá
que tem gente aqui querendo ser atendido desde 2017/2018 e até mesmo
menos gasto para o município Já pensou se ele pega lá cinco, seis pessoas e
trazer de carro de lá para cá, é mais antes ele pagar o fisioterapeuta que fica
mais barato você entendeu, E a situação só vai encima do vereador é o
vereador, rapaz Isso não existe não moço a ambulância nova de sobrado tá no
conserto rapaz se eu não tiver enganado tem uns 60 dias que está para Vitória e
nunca mais voltou, o carro foi batido ali na estrada ali fica 20 tantos dias lá na
locadora e sem o carro reserva aqui aí a situação é crítica demais eu deixo aqui
essa indignação e agradeço aqui a presença de todos vocês e só peço a Deus
todos os dias que eu coloco a cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilo
porque falta de cobrar não é não, e fica com Deus todos. Usou da palavra o
Vereador JOÃO JORGE GARCIA - Boa noite a todos, boa noite Presidente,
nome do presidente cumprimento toda mesa, Boa noite ao público presente,
colegas vereadores, Parabéns Cleomar que Deus te abençoe ricamente na sua
caminhada, peço licença para tirar essa máscara, bom gente eu gosto muito de
agradecer mas hoje tá tem muita coisa para agradecer não, então eu gostaria de
agradecer aí o nosso querido Prefeito pela parceria que ele tem tido com a gente
no meio Rural na área de agricultura Está sendo atendido uma forma não 100%
mas numa forma que dá para ser levada, agradecer o secretário de agricultura
pelo esforço que tem feito com a estrutura defasada que se encontra Nossa
prefeitura E eles têm feito um trabalho diferenciado tem muita coisa para ser
feito mas estão caminhando tão engatinhando já tá de parabéns, agora na área
da saúde gente Infelizmente como o colega Walas acabou de relatar aqui é
muito triste a gente ter que estar ouvindo e vendo as pessoas criticar a nossa
casa não é só um vereador não aqui tá sendo batido em todos, todos os
vereadores estão sendo chicoteado aqui até mesmo quem dão o sangue pela
saúde que tem aqui o colega Enfermeiro, tem o colega Cleomar né que são
pessoas que dedicaram sempre a vida deles por esse meio da Saúde aí e nem
eles são retirados das reclamações, Presidente veja só no nosso assentamento
tem um posto de saúde com é de conhecimento de todos os colegas aqui ele
está mais de dois anos sem atividades procurei o prefeito para uma simples
reforma e ele mandou a equipe de engenharia lá para fazer um levantamento
feito esse levantamento ao chegar na no seu gabinete ele vem com discurso que
ficou caro, mas pera aí vocês concordam que você que tá em casa nos
assistindo também Você concorda que o posto de saúde que vai atender mais
de 350 família para ter uma reforma de 20.000 mil reais é caro, eu não sei onde
é que tá essas contabilidades da prefeitura aí que vem me dizer que 20.000 mil
reais para um posto de saúde que vai atender 350 família é caro, eu gostaria de
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dizer a você que mora no assentamento Olinda 1, e Olinda 2 e região de
Cremasco falta de cobrar não é não como o colega Walas tá aí ele é prova disso
e vocês amigos dessa casa também sabe dessa demanda que nós temos lá, e
fica chato a gente parece que não é representante desses lugares porque eu
acho que o representante é para trazer a demanda Mas quem faz é o prefeito,
eu não sei se isso é falha de secretário eu não vou colocar a culpa em ninguém
aqui porque a culpa em quem não deve ela é ingrata né, então eu não vou
colocar a culpa aqui não eu só peço ao excelentíssimo Prefeito que ele lembre
que São João de Sobrado e os assentamentos é eles não tem divisória as urnas
eletrônicas são abertas dentro de São João do sobrado mas uma grande parte
dela vai dos assentamentos e mais uma observação para o nosso prefeito, um
prefeito que foi atendido com mais de 90% da população a favor um mínimo o
mínimo que ele pode fazer é dar mais um pouco de atenção para aquelas
comunidades ali, outra situação aqui gente É na nossa cidade aqui, eu tenho
sido cobrado por alguns colegas do comercio é questão de lixeiras na rua eu já
cobrei, já fiz a indicação, mas não acontece segundo o responsável por essa
setor vai comprar essas lixeira mas eu não sei quando né presidente não sei
quando não tem data né Pode ser aqui no final do mandato do nosso prefeito
chega, e é chato Todo dia as mesmas pessoas cobrando da gente as mesma
coisa parece que eles acham que a gente não tá cobrando aqui isso é chato a
nossa câmera está aqui todo mundo a favor de todos os projetos da Prefeitura
não tem ninguém aqui votando projeto contra administração para vocês ver
como como Nossa câmara é tão unida que hoje nosso Presidente deu a cada
um nós mais uma caneta todo mundo tem uma caneta mais aí para tá assinando
o que é a favorável da população, das comunidades, que nós estamos aqui para
representar o município de Pinheiro e não para representar Jó Garcia, não para
representar Lucas Sá, Não Para representar Walas Fasolo, não para representar
nosso Presidente Edvan, é para representar o nosso município e eu peço um
pouquinho mais de atenção para todos os novos colegas que não tem ninguém
aqui tentando fazer nome em cima da prefeitura não, nós estamos aqui para
cobrar do nosso legislativo para que nós façamos jus aquilo que nos foi
concedido que é o poder de legislar mas que o prefeito e seus secretariado
venha nos atender dar uma atençãozinha mais a nós para que não precisa
acontecer o que tá acontecendo no gabinete do nosso prefeito das pessoas ter
que deslocar das suas propriedades para ir lá cobrar máquina, para ir lá cobrar
obras, porque se for para precisar o cidadão deixar perder dia de serviço sair do
seu trabalho mais cedo para ir no gabinete do prefeito cobrar então infelizmente
não precisa de vereador no município, que o vereador é para levar isso aí se não
tá sendo atendido Infelizmente quem vai ter que cobrar do prefeito são a
população, e eu peço a vocês que ao invés de estar batendo nos vereadores
aqui nos nobres colegas comece a olhar onde está o erro, porque eu acredito
que o erro não está na nossa câmera o erro está aí no Poder Executivo, não
estou colocando culpa em ninguém não estou nomeando ninguém aqui não, eu
só peço que quem tem o seu dever de ser cumprido que cumpra, para que quem
tá sendo cumprido tá fazendo não seja injustiçado o meu muito obrigado a todos,
que Deus nos abençoe. Usou da palavra o vereador EDVAN SILVA ALVES Mais uma vez boa noite a todos, colegas vereadores, vereadora, público aqui
presente, o Jó eu faço minhas suas palavras eu fico feliz quando a gente ouve
isso porque essas cobranças elas são necessárias né só sabe que tá doendo
quando a pessoa grita se não gritar ninguém vai saber que tem dor, aí a gente
nós somos o elo entre a população e o Executivo Às vezes a pessoa que mora
lá no Pinheirinho não consegue vim falar com o Arnóbio nós temos esse acesso
não tão fácil mas temos, E é aonde somos nós tem que levar as angústias e eu
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sou parte daquele princípio que algumas formas de cobrança eu não acho justo
entendeu aquela de denegrir, aquela de rebaixar, aquela demostra que tá ruim
eu acho que tem ser uma cobrança justa né hoje nós debatemos no canarinho
aonde teve o colégio comentou sobre o vídeo de Wallace que a princípio achou
meio assim que ele foi meio enérgico mas depois é que o outro falou bom mas
se não for dessa forma a pessoa não vai escutar, quem tem que ouvir não vai
escutar----- Vereador Welton--- vereador me deixa um minutinho aqui o senhor
entrou no mérito aqui da postagem do vereador Walas parabenizar pelo trabalho
e acabei entrando em contato aqui com nosso secretário Ivan ele falou que a
ambulância já tá rodando e o carro ficou parado uns 20 dias Walas porque
estava faltando um boletim de ocorrência que eu não sei ele não quis explicar
beleza, foi a resposta que ele me passou aqui ----vereador Edvan---então assim
é a forma que você tem que cobrar o Jó lá no assentamento até brinquei que eu
faço parte da região lá agora mas é a pessoa que tá todos os dias lá de frente
com os moradores daquele local é ele que ouve as angústias da maior parte, o
Lucas tem as pessoas que ele conhece lá, o Walas é próximo de lá cada um
aqui tem alguém que mora lá que houve essa angústia Então o que resta fazer é
o que é levar o pedido se o pedido não atendido o que resta é cobrar vamos aqui
exaltar nosso prefeito que ela é bom disso, ele cobra inclusive nós temos aí uma
obra que nós juntamente com os pedidos deles, juntamente com os deputados
aí o deputado Freitas, com nosso amigo Antônio e outras pessoas tá saindo que
é o asfalto do Sobrado, e ele não tinha vergonha de cobrar de Paulo Hartung
quando abrir um evento para onde fosse, inclusive teve um evento aqui aonde
teve na época se eu não me engano o governador de São Paulo que ele foi
boicotado de falar para não ter que cobrar então a cobrança faz parte, então nós
enquanto vereadores temos que cobrar o prefeito Eu acredito que ele não vai se
sentir ofendido, nem acuado pelas cobranças Geralmente quem sente a dor por
ele são outros que não sabe o que é ir para Rua pedir e fazer campanha--Inaudível----e cobrar e mostrar para população que nós não estamos sendo
omissos, esse momento aqui esses 12 minutos que nós temos e a rede social é
que a gente tem que mostrar que estamos tentando fazer alguma coisa, sou
solicito a todos os colegas, todos os que tem me procurado no nosso gabinete a
gente tem feito tentado acolher as demandas e tentado ajudar de forma justa
atender e que espero que nosso prefeito possa estar nos ajudando muito mais aí
porque vai tá ajudando não vereadores e sim a população, em relação ao lixo Jó
eu ia até fazer um parente aqui que você comentou não quis tomar seu tempo
porque eu iria falar logo em seguida, então assim fizemos teve colega que
cobrou, cobraram do secretário, cobramos o prefeito, inclusive o secretário Val
quando nós fizemos um ofício lá atrás pedindo contratação de pessoas para que
resolvesse essa questão de lixo, de entulho, de sacos de areia que os garis vai
faz a parte dele e os sacos ficam lá 10, 15 dias e acaba sujando novamente a
rua que não tem quem vai recolher fizemos esse pedido foram contratados
pessoas porém essas pessoas tão fazendo aí calçamento, pintando meio-fio, e
não tá fazendo o que era para ser feito inclusive o Vereador Evaldo esteve
comigo no gabinete nós comentamos sobre isso e o próprio Prefeito falou que
não tinha como retornar essas pessoas mas nós enquanto Câmara de
Vereadores pedimos foi contratado porém não tá as pessoas estão fazendo
outros trabalhos que também é de importância no município porém está
deixando a desejar a questão do lixo nas nossas ruas, o motivo que eu subir
hoje é para falar a questão do campeonato municipal quarta-feira tivemos aqui a
audiência da LOA da lei orçamentária anual e o vereador Cleomar que é
presidente de clube esportista Ex jogador bom parabéns pelo Cleomar também
pelo seu dia pelo seu aniversário, até brinquei com o Doutor Gilson e a Marlene
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ali qual é a outra data do aniversário de Cleomar por ele porque é duas por ano
acho que ele fez o Facebook colocou duas datas lá de vez em quando aparece o
povo tá dando parabéns, meus parabéns meu amigo pelo trabalho e pelo que
você vem fazendo sempre fez na frente do esporte do município e assim nós
fizemos alguns questionamentos e eu fiquei triste o que me traz aqui na Tribuna
para falar sobre o assunto que eu não precisaria estar expondo a todos os
colegas e nem para quem está nos acompanhando, poderia ser resolvido
juntamente com os responsáveis, é porque nós fizemos alguns questionamentos
sobre a competição desse ano em termos de cortes financeiro que a gente
entende que quando você ouvir o Jó falar que tem um valor irrisório para ser
investido na saúde é cortado a gente também fica triste quando se é cortado no
esporte sabendo uma vez que o esporte você faz saúde preventiva né lazer,
entendeu a questão da parte física, dos exercícios que a pessoa tá praticando ali
já bateu na bolinha qualquer outro esporte, são assim isso aí Saúde Mental é
saúde física entre outros benefícios que o esporte traz, a gente fica triste quando
a gente em uma gama de investimentos o primeiro a ser cortado é no esporte e
relatei a situação da competição Municipal onde algumas pessoas estão
insatisfeitas vão participar porque gostam mas uma forma de disputa injusta para
quem participa do esporte e sabe que é injusta né 15 equipes divididas em três
grupos, as equipes vão jogar duas vezes perdeu a primeira está praticamente
fora da competição de onde as pessoas vão investir para elevar o nível da
competição e pode ser que vai perder a chance de classificar de ir adiante na
primeira partida, a gente ficou triste com isso mas o que mais me entristeceu e
quando eu fui recebi hoje na sexta-feira desculpa o protocolo da LOA onde
constava Ata o nosso relatório nosso relato Cleomar não foi constado na ata foi
constatado o relato do secretário Val que nos respondeu os motivos, que é
louvável o que ele falou, porém não compreensivo né só que constou e quem fez
a ATA não colocou o que nós falamos, então assim eu achei uma falta de
respeito porque a gente veio participar de um momento importante em nosso
município entendeu demos nossa opinião Por que a audiência é para isso,
inclusive vocês estão de parabéns por decidirem retirar o PPA e tá ouvindo a
população então não só no PPA mas também na LOA não por que serve para
isso audiência você ouve as ideias e colocá-las em práticas tentar colocar em
pratica e nós fomos fizemos nossos questionamentos e não fomos ouvidos, que
não foi relatado foi né deixou omisso lá mas enfim, então nós temos
oportunidade de tá nessas próximas audiências como convidando os esportistas
e saber o que pode ser feito, o que nós colocamos de fato para ser cumprido,
pela apresentação do orçamento é 0,51% da estimativa então na estimativa que
eles colocaram lá dava 453 mil para o esporte, Pode ser que seja pra menos se
arrecadar mais pode ser para mais, mas Digamos que cai aí uma pancada
razoável cai para 300.000 em Pinheiros, um ano você com 300.000 você faz
Esporte aí para deixar o pessoal cansado É por isso que temos que louvar nosso
amigo Marcelo Campos---vereador Lucas---- um minutinho só e dizer que
Pinheiros não é só a cidade do futebol né Pinheiro é a cidade do karatê,
Pinheiros a cidade do ciclismo, Pinheiros é a cidade do atletismo, handebol,
capoeira, nós temos várias práticas esportivas que não só utilizam Campo
futebol natação e ainda assim nós percebemos que não há o devido
investimento necessário----vereador Edvan--- obrigado então é por isso que a
gente tem que louvar inclusive tive o prazer de trabalhar com ele o Marcelo
Campos fala sempre desorganizado mas fazia Se dependesse do papel para ele
estava todo mundo morto, mas os eventos saíam entendeu ele fazia primeiro
depois perguntava se podia já era tarde já fez, então assim nós temos que ter
mais atitude nesse sentido e tem mais Audácia para poder estar realizando
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esses eventos e comprando briga pelo esporte então deixa que meu registro de
indignação pelo fato de não ter colocado a minha fala na ata mas infelizmente
não posso fazer nada em relação a isso mas expondo para vocês né que nós
podemos mais, e fazer mais pelo nosso Esporte, e deixo o recado para todos os
esportistas do nosso município que eu Edvan e acredite todos vereadores como
nós temos conversado somos contrários a essa questão de corte no esporte do
município temos que investir mais, e mais, e mais, e mais, e mais no esporte é
fazer saúde preventiva fica o registro, Boa noite a todos um abraço. Usou da
palavra o vereador PABLO RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA - Boa noite
Presidente, mesa diretora, senhor Gilson Teixeira de Oliveira, ao meu amigo
representante de São João do Sobrado junto com Jó Walas Fasolo todos
vereadores, vereadora, ao público de presente, uma alegria ter vocês aqueles
que nos acompanhe de casa e acredito que aqueles que vão nos assistir depois
quando tiver tudo regularizado o WhatsApp hoje deu uma birra aí né Janete,
amigos primeira coisa que eu gostaria de dizer é que hoje é um dia feliz para nós
que o nosso colega Cleomar está fazendo 18 anos de idade vai nos convidar
para um churrasco esse final de semana Janete lá na sua casa na Vila,
Parabéns meu amigo que Deus te dê muita saúde e disposição para trabalhar
por aquela vila que você tanto ama viu É uma honra ter você como colega aqui
nessa casa, pessoal nessa última semana eu e o vereador Diego nós fizemos
uma visita lá na câmara de Nova Venécia para ver os trabalhos dos colegas
vereadores funcionamento também das sessões em alguns momentos nós
percebemos que poucas coisas mudam de uma câmera para outra não é Diego,
foi interessante aprender com aqueles colegas e nós também fizemos o convite
para eles estarem aqui presente com a gente para participar da nossa sessão
alguns estariam hoje mas adiaram para próxima sessão, então gostaria de
comunicar a vocês que em breve eles estarão aqui conosco também, quero
também prestar contas do curso que nós finalizamos Eu, o Vereador Lucas Sá
que deu muito trabalho na sala de aula, Vereador Jó, vereador Walas, nós
participamos do curso capacitar para legislar e esse curso Cristiano é a
importância dele é fazer com que o vereador ele saiba o que tá fazendo a sua
função de vereador eu até dizia isso para tudo na vida hoje tem que se preparar
para você entrar na faculdade você tem que se preparar E por que para ser
Vereador não precisa se preparar, eu já fiz tanta burrada de fazer um projeto
chegar lá ver que era em incondicional é por que ninguém me ensinou, Ninguém
me falou como deveria ser, se Para Tudo na vida tem que estudar, se para tudo
na vida você tem que fazer um curso para se preparar eu não consigo entender
porque para ser Vereador não é a mesma forma, só que agora a associação de
câmara de vereadores espírito santo nos dá essa oportunidade de estudar e eu
digo aos colegas que estão aqui vão fazer o curso em outubro tem vaga, em
novembro tem vaga, está fazendo montanha porque o que tem de coisa errada
que a gente anda fazendo nessa câmera aqui por falta de conhecimento e agora
a gente não pode errar mais----vereador Lucas---- Vereador só um minuto coisa
errada assim, não errada de má-fé né algum equívoco que a gente conforme
não atende o requisito legal específico de algum rito ou procedimento só pedi
para vossa excelência corrigir porque fica parecendo que é alguma coisa ilícita --vereador Pablo---o que eu quero dizer de coisa errada pessoa que às vezes
chega alguma lei para nós aqui aquela lei é aprovada sem nenhuma emenda por
exemplo, a LDO passou aqui do jeito que veio não foi isso, teve alguma
alteração, alguma emenda na LDO não, e lá eu descobri que a única câmera
que não faz emenda na LDO é câmera de Pinheiros E isso se arrasta desde que
Pinheiro, é Pinheiro e não é culpa de nós aqui não, desde sempre foi assim
então o curso está sendo para ensinar alguns vereadores e digo por mim a sair
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da ignorância e fazer as coisas do jeito certo de fazer, me explique melhor agora
Vereador ficou bom né, Então aí por isso é importância do curso até falei para
Juscelino certo era esse curso é ser aplicado o seguinte só vai receber o
diploma de vereador quem fazer um curso desse, porque lá nós somos
avaliados não é isso e graças a Deus digo com felicidade para vocês vereadores
de Pinheiro fecharam todas as provas nós conseguimos fechar as provas, então
que seja espalhado também os próximos vereadores e que isso posso dar muito
certo e trazer conhecimento para das nossas casas, a outra coisa importante
que nós falamos hoje durante o dia, tá ficando feio gente a falta de
responsabilidade no sentido de responder os vereadores das suas perguntas e
as suas demandas por parte da administração do município de Pinheiros tá
ficando feio, Vereador não é respondido eu acho um absurdo Ivan responder
Pezão e não responder Walas, precisa ele mandar aqui agora Walas tá nervoso
deve ser que ele fez isso que eu faria a mesma coisa se eu tivesse intimidade,
Walas está nervoso aqui com você, precisa disso eu falei até com dó no coração
que Ivan é meu amigo gosto demais dele mas o vereador quer ser respondido
algumas demandas estão a quanto tempo que não chega a resposta para gente
aí Preciso um colega mandar aqui lembrar pó atende o cara aí para ver se o
cara responde nós precisamos resposta, aí não é só dele não tem outros
secretários tem meses que Eu, Arnóbio, Diego, Janete, fomos lá na lagoa seca
em uma reunião e foram identificados vários problemas um deles era um
problema pequeno que era da caixa d'água, um problema de água e depois a
Janete até vai falar de novo Diego também deve falar, só que o problema gente
cresceu, Ronaldo você ter uma ideia criou uma colmeia de abelha dentro da
caixa de agua proliferou o trem e está tão cheio que agora depois vou manda no
grupo de vereadores os moradores Lucas tão com a mão cheia assim Ronaldo,
cheia de abelha porque tá saindo pelo cano da casa deles da torneira, e Eu,
Janete e Diego talvez os outros também foram procurados mas como a gente tá
lá no grupo da associação eles mandam de 10 em 10 minutos para gente e a
gente encaminha para o secretário e não tem resposta eu vou ver, eu vou ver
por último até pediu para chamar o corpo de bombeiros custa o município ajudar,
já deram as ideias só fazer isso, aqui no faça pelo menos o que a comunidade
está pedindo para fazer, agora a comunidade inclusive começou a passar por
um surto de problema de saúde eles acreditam que seja aquele monte de abelha
morta, parece que alguém na secretaria disse que Abelha não causa problema
de saúde, você imagina a viva causa imagina um monte de morta, então é
inadmissível que em Pinheiros tem uma comunidade não é só uma que tem
problema de abastecimento, mas essa ai a prefeitura pode resolver, falar que lá
no assentamento não dá para resolver gente entende Pezão que a prefeitura
não consegue fazer nada, agora fala que a da Lagoa seca não é que é o corpo
de bombeiros que não sei quem gente não dá, então nós estamos aqui até hoje
a gente só mandava no WhatsApp mas a gente vai ter que começar ir para o
Ministério Público, a gente vai ter começar a fazer vídeo e postar na internet,
quando vereador Edvan fala que que bom que agora parece que tá mais
tranquilo que antes a gente batia mais até baixar o nível na briga eu sinto dizer
que parece que vai ter que voltar Edvan, porque nós estamos sendo atendido
quando a gente chama de amigo, quando a gente manda mensagem eu vi no
celular da vereadora Janete Ô amigo me ajuda aí não responde a gente vai ter
que fazer o quê para não chamar de inimigo vamos para o Ministério Público,
porque se tá passando um problema que o município pode resolver o município
não resolve e o problema gente quem fica de ruim o vereador, que parece que a
gente conta mentira, tem um cidadão aqui em Pinheiros esses dias uma cidadã
que me fez ser humilhado---vereador Edvan---- eu recebi uma cidadã no
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gabinete na semana passada ,para resolver alguns assuntos, ai ela me fez
alguns questionamentos e eu entrei nessa pauta ai a onde eu dei o exemplo da
taxa de esgoto quem mais cobrou, quem mais fez oficio, nosso procurador
conseguiu liminar fez tudo para tentar resolver a situação foi a câmara de
Vereadores município não fez nada, deputado estadual não fez nada, governo
não fez nada, porém as pessoas só reclamam dos Vereadores de quem fizeram
e estão tentando fazer alguma coisa, então eu dei esse exemplo para ela para
essa pessoa que mais ou menos você falou outra situação---vereador Pablo--então preciso externar isso aqui estou visitando o mercado municipal alguns dias
atrás lá Fui humilhado por uma cidadão e ela estava até no direito dela não
precisava ter falado tão forte comigo né, porque eu liguei para o secretário e falei
para dedetizar pediu para ir lá falar com ele na segunda-feira a mulher me viu
começou a me xingar porque disse que eu sou mentiroso igual todo político Pô
pessoal a gente não está aqui para ouvi isso não, eu até pensei que já tinha sido
atendida a pobrezinha da mulher e o mercado e não foram,----vereador Evaldo--- pegando carona na sua fala aí meu amigo, essa indicação eu fiz desde março
pedindo a higienização a limpeza do mercado porque aquele mercado tem 11
anos que não faz a limpeza ali dentro na ala de grãos né E que higieniza ali deve
ter uns 4 anos, mais ou menos mas eu indiquei a culpa não é sua, a culpa não é
minha, a culpa não é de vereador nenhum aqui, a culpa é da Secretaria de
agricultura inclusiva tá sabendo foi notificada pelo vigilância sanitária já em
relação a isso, mas vereadores aqui não tem culpa disso não te defendo
vereador,------vereador Pablo---- Obrigado irmão só para dizer pessoal que todo
esse constrangimento que Vereador tá passando as vezes na rua no grupo de
WhatsApp é por falta de resposta de alguns secretários da administração que
não nos responde se não pode ir gente fala eu não posso ir, mas não fala para o
vereador falar que vai que depois o vereador está ficando de mentiroso, Vai
chegar um dia que a gente vai acreditar mais em secretário porque eles vão falar
para gente uma coisa a gente vai ficar com vergonha de dar resposta para o
cidadão com medo de não ser atendido e passar a vergonha que nem eu passei
agora, Então pessoal para finalizar eu queria pedir aos secretários é o prefeito e
todo mundo nós estamos cansados de Conversa bonita, nós estamos cansados
de bater nas costas e ser chamado de amigos, nós estamos precisando de
resposta e de ação, resposta e Ação, se não dá para agir e não dá para
responder pede para sair Pinheiros tem 27 mil habitantes tem pessoas técnicas
capazes talvez o problema hoje na secretaria para pessoas políticas é isso
porque na hora de resolver não sabe, que nós estamos passando vergonha na
rua por falta de consciência de alguns secretários de não resolver problema, falo
isso com tristeza no coração pelo carinho respeito que tenho pelos secretários
como pessoa mais alguns tem nos tratado dessa forma, fico feliz que trata
alguns bem, mas nós somos 11, nós não somos alguns Então tem que ser todo
mundo tratado da mesma forma, e para terminar eu quero fazer uma crítica ao
prefeito também com todo respeito mas gostaria de criticar o vereador Edvan
disse bem, ele gosta de cobrar ele é bom para cobrar mas ele não gosta de ser
cobrado, porque se ele fosse bom de ser cobrado se ele gostasse de ser
cobrado ele teria feito que nós pedimos daquela reunião aqui com ele com o
secretário Ivan que nós passamos uma lista de reivindicações de sugestões para
resolver na saúde, Até onde eu sei foi engavetado um vereador chega lá para
poder cobrar um posto de saúde A é caro não vou fazer 20.000 mil reais quando
o Jó falou que era caro pensei que era coisa da casa de milhões né, Eu não
entendo uma Prefeitura que enche a boca para falar que tem dinheiro em caixa e
falar que 20.000 para consertar um posto de saúde é caro, que para falar de
construir uma nova caixa d'água não tem dinheiro mas tem três milhões em
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caixa a gente podia fazer audiência para explicar Qual é a necessidade de
guarda três milhões encaixa, outro dia m vereador foi lá falar com outro vereador
com prefeito, antes da Bom dia o prefeito perguntou você tá aqui de novo, então
não adianta nada a pessoa ser boa de cobrança, mas não gostar de ser
cobrado, que da mesma forma que Ele cobrou o asfalto do Sobrado e foi
atendido que ele também nos escute Passa nos atender porque isso faz parte
democracia, muito obrigado a todos. Usou da palavra o vereador CLEOMAR
SOARES DE SOUZA - Boa noite Presidente, Boa noite vereadores, vereadora
de Janete, a todos que nos assistem aqui também, primeiramente agradecer a
todos os colegas né pelas felicitações meu aniversário e agradecer a Deus né
por mais um ano de vida e pedir saúde, paz e muita força para gente continuar
trabalhando junto com os colegas por melhorias para o nosso município, iniciar
falando né como nobre colega Presidente falou sobre a questão do dia do
agente comunitário de saúde né parabenizar todos os agentes comunitários de
saúde aqui do nosso município né pelo trabalho que exercem há muitos anos
brilhante trabalho dizer né que é um trabalho muito árduo mas quando é feito
com amor, com determinação, com valorização pelas pessoas que você assistir
e você atende que você leva o médico, que você leva o Enfermeiro, é um
trabalho muito gratificante e nós estamos nesse serviço e nós queremos dar o
nosso melhor hoje mesmo a gente teve uma campanha de vacinação muito boa
na nossa região da comunidade da Vila Fernandes em localidades vizinhas
vacinamos praticamente 200 pessoas Eu, enfermeiro Anderson, a técnica de
enfermagem Adriana trabalha na unidade de saúde da Vila Fernandes e a gente
vê a satisfação das pessoas em poderem está recebendo a vacina aonde podem
estar voltando a viver com mais segurança e os adolescentes também
recebendo essa vacina né de 12 a 17 anos, então a nossa região praticamente
de 18 anos acima 85% da população já está vacinada com as duas doses está
imunizado com as duas doses e também 80% de 70 anos acima já estão
imunizados com a terceira dose a dose de reforço, existem ainda algumas
pessoas que não querem se vacinar então infelizmente são pessoas que a gente
não pode fazer muita coisa tem que respeitar cada um né a não ser pedir a Deus
que possa proteger a vida dessas pessoas porque a gente tem notado a queda
nos hospitais né, a queda de mortes e internações, isso não é normal isso é
causado apenas pela vacinação que está sendo feita em larga escala em todo o
Brasil e todo mundo se a gente nos descuidar eu não vou vacinar porque eu
acho que não precisa eu tenho imunidade boa as vezes a gente pode ser a
próxima vítima, então vamos nos prevenir, vamos nos cuidar, vamos aconselhar
o Nosso vizinho, nosso amigo às vezes até um parente da gente né que tema
não querer tomar vacina, a vacina é a única forma de a gente conseguir se
prevenir, da gente conseguir se imunizar e a gente voltar à normalidade dentro
da melhor forma possível, parabenizar toda a minha equipe né do Meio Rural a
doutora Luciane excelente profissional médica, nosso amigo Anderson
enfermeiro que não mede esforços chega antes do horário em todos os
compromissos no trabalho todos os agentes comunitários da nossa região nosso
meio Rural Eliane, santinha, nossa amigo Kelé, a Doralice Lagoa Seca, nosso
amigo Júlio lá de Santa Rita, então é a nossa que trabalha com amor nunca
houve uma discussão entre um de nós o tempo que eu trabalho há mais de 20
anos graças a Deus a gente nunca teve nenhum desentendimento a não ser
cobranças ao nosso amigo Anderson que ele tem ouvido muita cobrança da
gente, ele é um só para atender as seis regiões Então mas graças a Deus ele
tem dado conta com louvor e a gente tem conseguido levar uma melhor Saúde à
população a doutora Luciane tem poucos meses está com a gente mais tem
demonstrado um grande amor à vida das pessoas da nossa região às vezes ela
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manda mensagem à noite, de manhã, no sábado, e domingo, preocupado com
algum paciente então isso é uma coisa assim que a gente fica muito satisfeito né
que é difícil a gente ver um profissional médico tá mandando mensagem para
perguntar ao paciente diabético ele como é que tá ele teve alguma melhora tá se
importando com a pessoa, é muito difícil muito raro a gente vê no dia de hoje né
acontecer isso, como nosso presidente disse nós participamos aqui da audiência
pública aonde a gente tocou em alguns pontos, inclusive na questão de reforma
de alguns .postos de unidade de saúde do interior foi falado isso também, a
gente questionou o secretário sobre a questão se tinha alguma coisa incluso no
PPA em relação as reformas das unidades de saúdes do interior, disse junto
com
Maxuel que existia sim mecanismo né recurso para ser usado para
reforma para unidade de saúde mas não mencionava reformas do interior das
unidades do interior, então como a gente vai fazer nós vamos fazer essas
audiências que possamos fazer já diante mão e nome dos 11 vereadores uma
Emenda colocando as unidades do interior todas as unidades do interior do
nosso município Para que sejam contemplados com reformas não pinturas
gente reformas, também a gente questionou junto com o colega Edvan a
questão da realização aqui do campeonato municipal, não dá realização mas da
condição que está sendo ofertada para ser realizado por que o diretor Roberto
ele deixou claro na reunião que a gente teve que ele está fazendo o máximo
para poder fazer o melhor, mas ele é apenas o diretor ele Depende de
autorização superior para que possa ser realizado uma forma mais ampla, uma
forma melhor para ser disputado então não foi dado essa autorização a ele,
então fico muito triste né a equipe São João do Sobrado desistiu de participar
por não ter condições de ser realizado uma fase do campeonato lá na no distrito
São João do Sobrado então a gente se entristece que nunca aconteceu isso
todo ano sempre teve jogos lá na comunidade de São João do Sobrado né que o
povo ali é muito esportista o pessoal apaixonado pelo futebol então a gente
também aqui Nobre colega Vereador Walas a gente deixa também a nossa fala
aqui em relação a isso, uma coisa que a gente não concorda que eu acho que a
gente tem que investir o máximo que puder que é o Esporte, que esporte
também faz parte de saúde é entretenimento e lazer você tira adolescente
jovens de outras coisas ruins e como colega Lucas disse também a gente tem
que apoiar também os outros esportes que existem em nosso município a colega
Janete frisou isso muito bem a poucos meses atrás aqui a questão do ciclismo,
da caminhada, da ginástica rítmica, então todos os tipos de esportes que podem
estar trazendo um entretenimento, melhor qualidade de vida saúde para as
pessoas é muito importante nós temos que abraçar então nós temos que lutar
juntos cobrar mais do Poder Executivo né que possa ser apoiado mas o esporte
no nosso município, porque o nosso município que ama o esporte, gostaria aqui
também deixar os meus parabéns à equipe de iluminação né que troca as
lâmpadas do nosso município aonde tem atendido muito bem o nosso meio
Rural conceda uma parte do vereador Anderson---vereador Anderson---Cleomar
tem um grande problema só talvez vai citar uma coisa mínima que como Pablo
também questionou a respeito de abelhas na comunidade do ranha São José
Jundiaí tem um poste que tem uma abelha em frente uma igreja já me cobraram
várias vezes sem solução nem Escelsa, nem prefeitura, ninguém faz a
manutenção e já tem mais de dois meses que a lâmpada está queimada, então
já conversei com o responsável falou que não mexe até ou dedetizar, ou tirar a
abelha dali ou fazer alguma manobra, Só que infelizmente tá não sabe o que vai
ser feito não se troca a lâmpada, infelizmente está todo mundo no escuro
naquela localidade tá deixar bem claro é louvado estão trocando certinho mas
tem que ter alguma solução que as pessoas estão reclamando Ok meu amigo----

250

vereador Cleomar--- só em relação essa questão da abelha nos postos esse ai
não é serviço feito pela equipe de iluminação, é feito através de uma equipe
especializada da Escelsa tem que ser ligado para lá passar o código do medidor
de energia da instalação né e requerido esse serviço porque eles vêm
dedetizam, ou vem fazem retirada com roupas apropriadas não é qualquer um
pode chegar lá em cima e tirar, então isso já aconteceu na comunidade em três
postes e foi feito dessa forma mas concedo também uma parte a nobre colegas
vereadores Janete---Vereadora Janete---obrigada colega nós já tivemos esse
problema na escola Nossa Senhora de Lourdes, a muitos anos atrais, e com
muita luta nós conseguimos o corpo de bombeiro que veio para resolver essa
situação, porque não pode jogar inseticida, tem que ser retirada deu muito
trabalho mais eles vieram fazer o serviço né porque todo uma situação de
cautela para poder cuida las mais então fica ai a sugestão para que acionamos
ai o corpo de bombeiros porque eles tem uma equipe especializada para poder
fazer a retirada das abelhas tá obrigada-----vereador Cleomar--- mais uma
opinião né uma coisa que pode com certeza funcionar né para poder tá
atendendo essa comunidade, eu recebi agora alguns instantes também uma
cobrança de alguns colegas da gente lá do Capitão a respeito da água eles
estão perguntando quando vai ser solucionada a questão da água lá para
aquelas comunidades da Vila Viana e do Capitão, o que eu respondi está na
mão da administração, o mandato passado o vereador Anderson e o exvereador Marcelinho eles procuraram e a gente iria fazer um repasse para
prefeituras a gente fez uma indicação nós três fizemos uma indicação ao prefeito
aonde fosse construído um poço artesiano naquela comunidade, foi construído
mas porém falta a questão dos detalhes em volta do poço que encanação até
localidades, até as casas né ---vereador Welton---Eu já achava que já tinha
resolvido o problema daquela comunidade porque a administração pegou né o
problema falando que ia resolver é tanto que fizeram publicação em rede social
falando que estava sendo resolvido e quero parabenizar que o amigo Anderson
e o senhor na época era o presidente juntamente com o ex vereador Marcelo
que fez essa parceria foi lá construiu o poço artesiano mas administração pegou
abraçando e falando que ia terminar Infelizmente eu acho que não terminou
ainda né---vereador Cleomar--- pelo que eu soube agora alguns instantes ainda
não terminou ou até mesmo ainda continua parado do ponto que estava pelo
que me cobraram ali né então a gente cobra reforça e a gente é uma
comunidade que necessita porque a água é vida e a gente tem que ter um olhar
especial em relação a isso porque um calor desse uma casa ficar sem água ou
às vezes como eles estão pagando uma outra pessoa lá que fornece água para
eles, às vezes a pessoa tá cobrando 50 reais, as vezes as pessoas resolve
cobrar 100 reais, quem é que vai impedir a água dele, é particular o poço
artesiano e não é todo mundo que tem condição de estar pagando 50 e 100
reais de água na comunidade daquela porque as coisas estão cada dia mais
difícil a gente ver a qualidade de vida das pessoas estão se tornando cada vez
mais difícil até comentava com Nobre colega Vereador Jó alguns instantes
dessa questão a carestia, os recursos estão ficando escasso e as família
infelizmente ficando sem condições---vereadora Janete---realmente nós também
tivemos lá e fomos cobrados pela comunidade tem mais ou menos uns 20 dias
que fizemos a visita o vice-prefeito junto com o secretário fizeram visita a
comunidade e se comprometeram em fazer a distribuição da água na
comunidade e realmente é as promessas vão acontecendo e a execução do
trabalho vai ficando a quem, então realmente é lastimável e a cobrança continua,
a gente continua recebendo das Comunidades do interior as situações de que
estão prometendo mas não estão Cumprindo com aquilo que estão tentando né
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com esse comprometimento com a comunidade mas nada fazem, então fica aí
né o nosso comprometimento com essa comunidade que nós estamos dando
assistência você faz visita, Anderson faz visita, Eu faço visita, de bom faz visita
quer dizer todos vereadores vão fazem a mesma visita e a gente não consegue
a realização cumprimento de nada, então é lastimável a gente se encontrar
novamente né nessa situação no nosso município tá obrigada ---vereador
Cleomar--- fechando aqui né parabenizar o AMA de nosso município né que tem
prestado relevantes serviços a todas as famílias aqui, todos os municípios do
nosso município parabenizar o governador Renato Casagrande pela questão do
mutirão de catarata que está sendo realizado no município de Conceição da
Barra, parabenizar também a gestão do prefeito Arnóbio em relação ao
transporte para levar essas pessoas até Conceição da Barra que ninguém tá
ficando para trás pelo contrário Às vezes alguma pessoa perde o exame por
algum descuido alguma não prestar atenção e eu quero pedir que as pessoas
têm muita atenção para não perderem as cirurgias porque é muito próximo do
nosso município a gente não pode deixar porque tem muita gente perdendo Eu
sei assim nobre colega, porque às vezes eu acho que tu não marcou hoje pode
marcar depois, então a gente vai chegar um ponto que esse mutirão vai acabar
aqui no município Conceição da Barra, e as pessoas vão ter que voltar para
Vitória novamente ficar até 3:00 da tarde lá para pegar um encaminhamento
fazer exame para depois voltar mostra exame para marcar a cirurgia ninguém
sabe quando marcar, então vamos aproveitar essa oportunidade que está
próximo aqui no nosso município as condições que está tendo né o transporte
está sendo gratuito os exames quando Necessita fazer algum exame está sendo
gratuito, as cirurgias estão sendo gratuitas, estão todos sendo custeadas pelo
governo do estado e o transporte custeado pela Secretaria Municipal de Saúde
do nosso município, e o empenho dos profissionais que estão jogando no
sistema muitos e muitos exames para poder estar ajudando a população para
todos ,possam está realizando essas cirurgias que é tão importantes, então né
catarata um exemplo deixa cego a pessoa Pterígio é outra coisa também que
atrapalha muito a visão das pessoas, então a cirurgia de uma vista de Pterígio
hoje é 2500 reais, de duas vistas 5000 mil catarata à vista 5000 mil, 2 vistas
10000 mil reais, em uma clínica particular Então vamos valorizar aquilo que a
gente tá recebendo né gente não vamos perder, vamos valorizar o trabalho
daquelas pessoas que estão marcando dos motoristas que estão saindo de
madrugada aqui do município para poder tá levando lá em Conceição da Barra
Então vamos nos ater a isso e deixar também registrado aqui mais uma vez a
questão da dengue nosso município vamos ter cuidado o verão está se
aproximando as chuvas também se Deus quiser vão estar chegando nosso
município e ter cuidado porque não podemos descuidar, Por que a dengue pode
estar chegando novamente até o nosso município se a gente não fazer a nossa
parte somente os servidores da Saúde, os servidores da Vigilância
epidemiológica ambiental, os agentes que trabalham na área da dengue não vão
dar conta, então cada um de nós tem que fazer a nossa parte e vamos
conscientizar desde já para que mais para frente a gente não vem aqui tá todo
mundo preocupado com surto de dengue em nosso município, meu muito
obrigado a todos um boa noite a todos. Usou da palavra o vereador ANDERSON
ELER - Boa noite presidente, Mesa diretora, ao jurídico, aos vereadores aqui
presente, vereadora Janete, ao público, as pessoas que nos acompanha das
suas casas eu peço a Deus muita sabedoria peça a Deus que as minhas falas
atinjam as pessoas exatas que as pessoas olhem de coração o que nós estamos
falando cada vereador que está aqui presente cada um com a sua indignação,
com seu elogio, com sua parabenizarão que nós somos honrados em ser
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parabenizados e ser criticadas quando merecemos Eu acho que isso é o mais
justo o ser humano, do jeito, do jeito que nós estamos indo o Executivo saindo
para o leste nós para o oeste não vai dar certo não vai acabar bem infelizmente
nós temos que entender que do jeito que está que essa câmera que o dia
primeiro tá de outubro foi o dia do vereador eu quero parabenizar de coração
cada um de vocês pelo trabalho, pela serenidade, por tudo e dizer que nós
somos chacoteados no nosso município não somos reconhecidos pela
população e nem por executivo Isso é uma falta de respeito do executivo a esta
casa de leis, se é o prefeito Arnóbio ou se é qualquer um que está ali presente
pelo amor de Deus Nós não somos vilões, nós somos Marinheiros do mesmo
barco buscando o melhor para o nosso município ninguém aqui é contra o
município de Pinheiros Nós acreditamos e lutamos Cleomar hoje na hora do
almoço falou olha é meu aniversário, falei Cleomar Meus parabéns, Cleomar
trabalhou hoje o dia todo praticamente sem comer vacinamos 200 pessoas, eu
quero dizer a vocês que aqui tem homens e mulheres que querem bem no nosso
município quando alguém tá aqui em cima vai no Face book fala de secretário,
fala do jeito que tá porque não está legal você acha que é bonito um Vereador
ser chacoteado a onde vai fazer uma visita fiscalizar uma obra para talvez ali
criar um projeto legislar em prol da população que colocou ele aqui, pelo amor
de Deus e escuta os vereadores aqui não tem Analfabeto não para o cara se
candidatar tem que saber ler e escrever assinar o nome dele, cada Vereador
aqui representa uma classe, um clã, uma comunidade, para mim isso é uma falta
de respeito moço de um vereador um ninguém do executivo fala assim o
desgraçado parabéns pelo seu dia, pelo amor de Deus moço não temos aqui
mais de 11.000 votos sentado essas mesas aqui essas cadeiras respeito e outra
coisa eu vou dar nome para com esse negócio de eu ouvi falar, tem nove meses
que entregaram poço do Capitão nove meses o Executivo resolver, nomearam
Lulinha para resolver até agora não chegou água para ninguém, vamos falar o
nome e pode vir quem quiser discutir comigo que agora eu estou com
propriedade Por que ser é para brincadeira o povo falta água estão cobrando
100 reais, não estou reclamando Lulinha não chamou nenhum Vereador e foi
essa semana no poço até agora não resolveu nada eu tenho que ser justo e falar
a verdade doa quem doer, resolva você quer abraçar o problema Eu quero
abraçar para resolver então Abrace a causa e resolva queima nossa língua, eu
adoro quando queima a nossa língua que quando Tenta resolver Porque isso é
importante quem perde ao povo quando você atrasa quem entende o povo, nós
temos tempo limitado meu povo vereadores só tenho 4 anos se não fizer nós
estamos tudo na rodinha ou é brincadeira ou você acha que quem, mas respeito
com essa casa de leis falo isso com prefeito Arnóbio a todos os secretários tá
não estou denegrindo imagem mas merecemos respeito porque nessa casa de
Leis se vota a conta de prefeito, se vota salário de vereadores, salário de
prefeito, se votam projeto em no bem benefício da nossa cidade como que eu
vou ouvir um vereador Pablo e Nem falar que tem 12 anos que fez uma limpeza
no mercado municipal a onde se compra carne e eu trabalho na saúde, quem
era o responsável nem na época, Quem é o responsável pelo mercado Nem
você que faz parte lá,---vereador Evaldo--- lá já passaram várias Marli Soares,
Rock Soares, Lulinha também, Aloisio Lula ficou responsável lá também, só
assim Anderson entenda tem 10 a 12 anos que a ala de grãos não é limpada,
mais ou menos isso ai , mais a higienização dos box uns 4 anos mais ou menos---vereador Anderson---- Aonde que vende carne tá gente, vende carne o
pessoal tá ali dentro o alimento onde você compra tem quatro anos que não tem
dedetização então vocês têm que entender porque eu estou falando não é
indignação e verdade um vereador falar que não pode sentar no ginásio de
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esporte que não tem onde sentar que tinha sujeira---vereador Evaldo--- hein
Anderson um pouquinho aqui a higienização dos Box foram feitos quando Aloisio
Lula estava lá e também o Saulo Favaro,--vereador Anderson---parabenizo pela
limpeza então que ele fez nesse período, porque eu estou falando isso gente
porque vai ficar Vereador fazendo indicação, eu fiz uma indicação para
construção de unidade de saúde no Brunelli com o consultório odontológico para
atender a comunidade, Olha que tempo que está aí gente meus dentes aqui eu
vou arrumar um dinheirinho vou tratar um dentista particular algum lugar aqui
que se eu perder meu dente acabou, agora quem que não tem condições de ir
ao dentista vai fazer o quê, Quem não pode nem entrar no ônibus, quem não
pode fazer nada a gente não estou defendendo Anderson Enfermeiro aqui não,
estou defendendo a população que necessita de atendimento você acha que Jó
está pedindo para botar dentista lá, para colocar a dignidade das pessoas é para
família dele, é para as pessoas que não têm condições quando Walas gravou o
vídeo eu trabalhei na Unidade do Cremasco tá pedindo para que, Por que a
população, não é para ele ser atendido, então gente mas agilidade escuta os
vereadores, escute os vereadores casa que não anda junto não vai dar legal no
final e depois não reclame que ninguém falou, que ninguém alertou, que
ninguém questionou, vamos chamar os vereadores têm ensinamento, tem
conhecimento como o Pablo falou tem que estudar muito vereadores fizeram
curso e tem capacidade para ajudar a administrar o nosso município, Nós não
somos Vereador ficar aqui sentadinha e voltando projeto de executivo não nós
queremos fazer parte desse projeto também na construção, só um pouquinho
porque meu horário Tá corrido, Gente pelo amor de Deus porque eu tenho que
falar isso nós estamos praticamente quatro meses sem chover lá no meu bairro
os caminhão da empresa matar o que não estão arrebentando as paredes, estão
destruindo de poeira, de terra, no contorno quem quiser conhecer aí vem Mattar,
Contec, Alcon, Prefeitura menos a Disa que não tem mais é a Alcon, então o que
que acontece hoje para molhar um lugar de poeira a gente tem que ficar
ajoelhado no chão pedir a prefeitura Cadê a parceria das empresas vocês
acham certa a população fechar a rua, cercar para não passar os caminhões,
vocês concordam com isso se for necessário nós vamos fechar, outra coisa
prefeitura começou uma obra termina, começou a obra termina eu estou com
esse homem aqui eu falei com Nem, Fizeram no buraco do açúcar 1 manilha
mento abandonou o povo lá do jeito que começou tem um ano parado, aí o
pessoal Xinga minha mãe, me xinga, xinga todo mundo achando que o Vereador
tem que ouvir, e outra faça termine, começou uma obra termina, porque senão
quem perde o povo não pode deixar Cleomar queria te parabenizar de todo
coração você é diferenciado, você além de ser a gente comunitário de saúde
participativo a sua comunidade Onde você tá é um brinco ser sincero com as
pessoas que trabalham parabenizar Jaiminho a todos que estão ali presente,
parabenizar todos os agentes comunitário de saúde e agente endemia pelo
trabalho brilhante prestado com as limitações que tem no dia a dia eu nunca vou
deixar de falar isso aí, E outra alertar todas as mulheres que agora é outubro é
um mês dedicado as mulheres como outubro rosa e as coisas que mais mata
mulher em nosso Brasil é o câncer de colo de útero e mama, então vamos
aproveitar esse momento vão abrir horários depois das 4 horas as mulheres
fazer o preventivo, fazer o exame nas unidades, procure saber com os seus
agentes e pode ter certeza que serão atendidas com todo amor e carinho, agora
faltava a média da unidade de cima colocaram no Planalto Então graças a Deus,
e deixei por último também muito louvável parabenizar a todos os organizadores
ENCAPE em nome de Locatelli de Camila a todos os funcionários do ENCAPE
do sindicato rural em Erique Orlletti todos os funcionários que trabalham ali, a
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robusta café que fez a fiscalização que já tem muito tempo mas na semana
passada foi o concurso de qualidade de café Conilon em nosso município o
segundo concurso e graças a Deus com trabalho todo mundo sabe que sou
enfermeiro graduado trabalho na área de saúde com muito amor e carinho, a
mais ou menos 5 anos dediquei também a minha vida ao café, hoje estou aqui
com o segundo melhor café do município de Pinheiros e se Deus quiser eu
tenho que dizer que esse troféu aqui ele não é nada você ganha sozinho nessa
vida, isso tem amigos a pessoa que é dono da propriedade que eu estou que
Alonso é neguinho quero parabenizar o também ele a esposa dele Joelma,
Tiago que estão envolvidos no processo eu quer dizer o Edvan que a qualidade
você trabalhar com amor com carinho o fruto Vem rápido quando você dedica
faz você pode ter certeza que o resultado sai rápido, quando eu falo isso esse
troféu aqui que eu não posso deixar também que teve um prêmio no valor né
que foi a Prefeitura que repassou esse dinheiro a qualidade faz muita diferença e
o nosso município infelizmente não está tendo qualidade de muita coisa vocês
falando do esporte eu fui o único que chamei todo mundo aqui Vamos tentar
dessa forma fazer um documento para desagregar essa secretaria do jeito que
tá, deram tinta para uma pessoa deram uma caneta e tirou a tinta, a pessoa não
consegue assinar para que isso aqui gente, isso aqui não escreve não moço,
tem que ter caneta, tem que ter recurso, outra esporte saúde é prioridade sem
isso aí associada à educação o município vai à falência, nós temos que investir
em educação e esporte em saúde, pessoa doente sedentária e sem
conhecimento não vai em lugar nenhum uma boa noite a todos fica com Deus.—
vereador Pablo-- só aproveitar um minuto do vereador Anderson sobre a
questão lá atrás de relacionamento que se não une pode dar problema Vereador
Anderson hoje mais cedo você não estava no plenarinho eu citei sobre o curso lá
em Vitória quando foi passado os alunos a gente comentando sobre
relacionamentos de prefeituras e câmaras e eles estranharam quando nós
falamos que o prefeito de Pinheiros nunca chamou o vereador para conversar
Desde quando ele foi eleito no primeiro, quando ele tomou posse no primeiro dia
que nunca convocou a câmera para uma conversa, um bate-papo que nas
outras cidades é tipo toda semana de 15 em 15 dias todo mês, para tratar junto
Como vai ser a rotina da semana hoje eu fiquei feliz que eu vi que ele estava
sentado com vice-prefeito e o tema era traçando os planos da semana, mas
esses vereadores nunca foram chamados para isso e eu sinto falta eu não acho
que tem que partir de Quem fiscaliza tem que partir de que executa né Olha
gente essa meu cronograma de trabalho quanto com vocês mas quando eu falei
que em Pinheiros Prefeito Não chama os vereadores para conversar os 11 eles
rirão na nossa cara ainda duvidaram, isso não tem condição de acontecer no
pleno século 21---vereador Anderson---- vereador Pablo eu não posso deixar de
falar de cumprimentar a sua fala, nenhum desses vereadores estão aqui
vereadora Janete é contra o Prefeito nem a Lulinha nem a ninguém do executivo
nós queremos ser ouvido e querer caminhar num sentido que as pessoas se
beneficiem, e outra coisa nossa parte nós estamos fazendo estamos indo a
prefeitura pedindo informações buscando olhando indicações, porque que nós
acreditamos que vai dar certo se caminharmos juntos, agora si caminhar
separado infelizmente nós vamos ter que partir para outros meios que vai ficar
doloroso para alguém e eu tenho certeza que no final quem ganha a câmara de
vereadores você pode ter certeza obrigado. Usou da palavra a Vereadora
JANETE BINDACO AKISASKI SILVA - Vou trazer um lanche para você tá
licença para tirar máscara né para falar melhor, sim obrigada nosso Boa noite ao
presidente Edvan a mesa diretora na Marleninha, Doutor Gilson, Débora, nossos
nobres colegas vereadores, nosso público presente, Luciano nosso assessor,
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Fabiano que Fabiano é ótimo Obrigada Fabiano pelo atendimento e iniciar
parabenizando essa câmera que outras pessoas não nos homenagearam mas
eu fiz questão Amei Lucas parabéns pelas redes sociais você lembrou você
também claro calma lembrou né que dia importante que é comemorar o Dia do
vereador dia da vereadora no qual somos importantes para nossa cidade para o
nosso estado para o nosso país porque estamos aqui numa gestão democrática
em benefício da nossa população e assim eu quero parabenizar as mulheres
que participaram dia 22 de setembro do encontro mulheres na política que foi
muito bacana, eu quero manda um abraço para todos que participaram né e que
os nossos ouvintes e as que estão assistindo pelas redes sociais essa sessão o
nosso abraço a todos, e dizer que o nosso encontro ele nós falamos sobre o
fortalecimento da mulher na política iniciamos falando um pouquinho da história
da mulher o primeiro voto quando aconteceu o fortalecimento que estamos
criando de lá né de 1829 para cá, então um bom tempo a nossa luta e aí
conquistando o direito do voto e chegamos né nessa posição que a cada ano
nós estamos crescendo a mulher na política, e isso é muito bacana falamos
sobre a igualdade das mulheres em todos os espaços da sociedade, o
empoderamento da mulher, e por fim apresentamos nossos projetos voltados
para mulher que é oportunidade que salva já aprovado e sancionado pelos
nobres colegas e Prefeito e hoje também recebemos a boa notícia de que o
nosso projeto quebrando o Tabu também foi sancionado né obrigada vocês
obrigado ao nosso executivo que é com certeza em 2021 nós teremos aí a
distribuição gratuita de absorventes higiênicos né nas escolas da rede pública e
também diretrizes voltadas para o trabalho da menstruação nas escolas, então
agradecida e muito contente e eu tenho certeza que as mulheres do nosso
município estão iniciando esse trabalho junto com a vereadora Janete de
fortalecimento Então parabéns as nossas mulheres e o nosso Muito obrigado
pela participação de vocês, e lá no nosso encontro Nós também falamos sobre o
requerimento que nós encaminhamos para o poder executivo o dia 21 do seis de
2021 foi protocolado e infelizmente até o momento nós não tivemos retorno
deste requerimento Onde nós estamos solicitando é a situação que se encontra
o conselho de defesa do direito da mulher, é uma lei que foi aprovada em 17 de
maio de 2011 e a gente que dispõe sobre a criação desse conselho mas nós
mulheres a equipe que a gente Tá formando de mulheres no município nós
queremos dar continuidade a esse trabalho colega Nem e até hoje a gente não
teve esse retorno, então a gente tá aguardando ainda né Presidente para a
gente poder dar continuidade a esse conselho é das mulheres, queremos aqui
apresentar e dizer a nossa população Pinheirense o quanto os nobres colegas
vereadores e a vereadora Janete peça serviço de qualidade nesse município nós
estamos aqui apresentando a vocês os trabalhos as indicações o que que nós
estamos fiscalizando, onde nós estamos indo e observando o que Pinheiros está
precisando eu já citei aqui nesta Câmara nesta Tribuna que bom seria se nós
vereadores não precisássemos de fazer nenhuma indicação porque todas elas já
estariam sendo feitas pelos nossos secretários quem dera mas como não
acontece é a nossa obrigação de ir até onde está precisando e fazemos as
nossas indicações estamos fazendo as solicitações não é para o nosso bem
não, é para o bem do nosso município e eu quero aqui apresentar a nossa
comunidade é vocês colegas vereadores todos os relatórios de visita em loco
realizado pela nossa comissão estão aqui os relatórios nossas 15 escolas da
zona urbana que foi realizado todas as visitas e registradas temos já algumas
situações de indicações, outras Ainda estamos aguardando para devagar a
gente fazendo essas reivindicações e solicitações e eu gostaria muito de poder
na próxima sessão Presidente se eu tivesse oportunidade aqui de apresentar em
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gráfico todo parecer todas as visitas e loco que nós fizemos nas escolas e a
gente mostrar no data show Se for possível Pablo puder colaborar comigo na
próxima sessão com a comissão de educação para gente mostrar para nossa
população o trabalho que realizamos nas escolas da rede da zona urbana, da
zona rural nossa ainda não iniciamos fizemos algumas pequenas vizitas mas
não preparamos o relatório em loco, então nós precisamos eu fiz até algumas
reivindicações em nome dos vereadores, em nome da comissão fizemos várias
mas pois não----vereador Anderson---Janete Você não tem autorização para
isso, isso é obrigação do presidente e dos vereadores aqui mostrar a situação de
cada escola do nosso município aqueles pais que estão lá que não
acompanham Então não é um pedido seu é uma ordem você pode ter certeza
que isso é importante isso Estamos cobrando a educação tem que começar por
aí e estrutura e divindade para as crianças e os professores que trabalham na
escola obrigado—vereadora Janete--- que bom obrigada então fica assim na
próxima sessão né permitindo Aí a gente faz os gráficos de acompanhamento
dessa visita em loco, eu fiz algumas situações mas eu acredito que a gente pode
o que eu fiz foi bem sucinto falamos um pouco dos relacionamentos das escolas
a parte pedagógica que eu acredito que é uma das situações mais importantes e
vivenciadas dentro de uma escola então nós temos ali todas as sugestões todas
as reivindicações de parte pedagógica, temos nós sabemos que a educação ela
precisa ter um olhar e um acompanhamento diferenciado porque através da
educação a gente chega longe, e a educação precisa de fato ter este olhar e nós
temos a certeza que vamos conseguir chegar lá fazendo acompanhamento
conforme é a comissão está fazendo, nós temos algumas situações por exemplo
vou é dentre elas nós temos várias coisas boas na escola mas tem uma que
está chamando muita atenção que são nós estamos numa era da informática e
as nossas escolas Me perguntaram que nota eu daria para as escolas na parte
de informatização eu falei que eu dou nota 0.5 porque hoje nós só temos uma
escola que tem o laboratório de informática mais ou menos em condição de ser
usado, Mas essa semana eu já tive contato com o secretário de Finanças os 150
computadores que foi indicação do nosso Presidente e a nossa Fala minha de
Diego, que nós tivemos na secretaria conversando com Marinete pois não--vereador Edvan--- eu fiz a indicação mas os Louros tem que ir para comissão
para vocês que fizeram relatório, fizeram a visita em loco, que eu acho que surtiu
mais efeito do que a indicação Parabéns para vocês e a minha só foi uma era
indicação acho que o trabalho todo foi da comissão é representado por vocês--vereadora Janete--- obrigada, obrigada, Presidente e nesse tempo que ele
Disse que os 150 computadores foram adquiridos e que estão sendo entregue
as escolas, eu disse que pelas visitas que estamos fazendo 150 computadores
são poucos não dá para atender as escolas conforme necessidade, e aí nós
conseguimos ele né pediu sugestões e a gente sugeriu que fosse de querido
mais 150 computadores os nossos alunos, nossos professores precisam de ter
condição de trabalho e para ter uma boa condição de trabalho computadores é
muito necessário, internet muitíssimo necessário, então nós precisamos de fato
ter esse atendimento aí, uma outra sugestão porque nós sabemos que foi dito
inclusive nas redes sociais que a educação tem 6 milhões a ser gasto até o final
do ano procurei junto com o secretário de Finanças no dia da reunião ele com a
comissão para gente verificar o processo né seletivo E aí eles aproveitaram para
passar para a gente também sobre as necessidades urgentes e aí a gente
aproveitou as visitas que a gente tem relatório e sugerimos também a compra
desse material urgente que tá sendo necessário na escola e principalmente os
utensílios nas cozinhas que estão precisando de uma boa repaginada e a gente
acredita que vai estar acontecendo assim nós acreditamos esperamos que com
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certeza vai dar certo, e a educação pode contar conosco essa casa de lei está
aqui pronta para servir inclusive voltei novamente a solicitar que olhasse com
carinho um projeto de lei voltado para o recurso financeiro que tenha que seja
em benefício para que os professores tenham condição de adquirir os notebooks
para o trabalho então é uma pauta que a gente está né devagarinho tentando
conquistar pois não---vereador Lucas-- vereadora Inclusive eu queria fazer uma
pontuação abrir um parente que é lamentável que a secretaria de educação
município se discuta o ensino integral não convide nenhum Vereador nem a
comissão e perca oportunidade de ter vossa excelência que foi diretora
excelente diretora diga-se de passagem a maior escola do nosso município,
professora por mais de 40 anos e que tem né não só como vereadora mas como
quem trabalhou na área de educação o que somar a gente fica triste pela falta
de interesse em ter pessoas que possam trazer boas ideias fazer esse atento aí
porque a vossa excelência está falando e às vezes acaba até de reivindicar
coisa que é direito seu né de vossa excelência, dizer que que é lamentável essa
postura do Poder Executivo ---vereadora Janete---Obrigada colega porque a
gente sempre colocou à disposição da secretaria do executivo que nós estamos
aqui para contribuir, como nosso colega Anderson disse aqui hoje estamos aqui
para cobrar sim Mas Estamos cobrando por uma administração mais justa, que
atenda para que a nossa comunidade se beneficie com tudo aquilo que está
partindo da nossa casa de leis, então fica aí né mais uma vez me colocando à
disposição da Educação do nosso município Quero agradecer essa semana
dizer para a população que a gente tá fazendo visitas não só a educação, mas a
saúde, Assistência Social, Visitamos o nosso secretário Paulo Giovanni onde
conversamos sobre as políticas públicas sociais destinados a nossa população e
como a gente vem percebendo e várias reclamações com atendimento ao
público nós podemos nesse dia presenciar o quanto naquela secretaria as
pessoas são recebidas e tratadas com carinho e com atenção, então Nosso
parabéns para secretaria pelo menos aquele momento em que eu fazia presente
eu percebi o quanto as pessoas foram bem tratadas, visitamos também essa
semana a equipe de esportes departamento de esporte lá no ginásio e
indagamos sobre as políticas públicas desenvolvidas e planejadas para este ano
e aí nós tivemos indagamos sobre as ações a serem desenvolvidas e
infelizmente recebemos de que as ações planejadas não foram executadas
devido a pandemia mais que iriam preparar o ano que vem, e aí eu sugeri ao
departamento que se fizesse este planejamento agora eles têm até daqui a
pouco para entregar pronto porque essa casa de lei está disposta a contribuir
para acrescentar de repente lá no PPA uma Emenda voltado para o nosso
Esporte que a gente sabe que está a desejar, a gente sabe que o esporte e a
saúde anda juntinho a qualidade de vida e todas as situações que a gente foi
buscando junto com o departamento foram registradas e nós temos a certeza
estamos aqui disponível para contribuir é uma luta né só de nós que gostamos
do esporte não é de uma população que precisa de atendimento nesta área, é
uma população que está carente nós sabemos que os projetos sociais que
aconteciam junto com o esporte funcionava, as crianças pelo relato daquele
departamento Em algumas situações pela coordenadora Adriana posso cita o
nome que ela se fazia presente naquele momento, era um momento que nós
tirava as crianças da rua nós tirava as crianças do mundo da droga, então
infelizmente isso foi se acabando aos poucos depois veio para piorar a
pandemia mas precisamos retomar, e as retomadas só serão possíveis se
estivermos em mãos um planejamento de políticas públicas voltadas para um
atendimento eficaz, fora disso vai continuar nessa mesmice então fica aí pois
não colega ---vereador Anderson--vereadora Janete uma pequena reflexão a
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todo seu conhecimento e só acrescentar a coisa que mais se venera no
executivo nosso município é o futebol nós não conhecemos uma vitória só
derrota empate Infelizmente o que nosso time disputou foi uma vergonha de
tudo, então automaticamente não está certo se é por falta de recurso é pó
alguma coisa eu espero que acerte logo, porque o que faz a diferença é a base
não está sendo feito base em nosso município não podemos contratar jogadores
de fora e deixar as Pratas da casa ir embora por falta de apoio, falta de
compreensão, porque eu te falo se não tem base não tem futuro infelizmente--vereadora Janete--- isso é tão verdadeiro caro colega que nós podemos
acompanhar a copa de futsal, na Copa de futsal o próximo país o Brasil ficou em
terceiro lugar no final da premiação foi dito assim prefeitos, estados, vamos
voltar para a base vamos dar apoio ao nosso futsal, vamos dar apoio a essas
modalidades que tanto se faz necessário para voltar no ser campeões, Então
isso que o Nobre colega disse é pura verdade, nós temos times de futsal aqui no
nosso município que já foi representada as escolas já foram representadas no
nosso estado, e hoje nós vamos botar culpa só na pandemia Foi por causa da
pandemia que não tem mais um time de handebol, de Futsal, de voleibol, nossas
modalidades estão aí e essas modalidades precisam ser retomadas o esporte do
nosso município precisa acender as chamas novamente e nós acreditamos que
vai acontecer se depender dessa casa de lei com certeza nós estaremos aí
junto. para fechar não é para fechar ainda não, eu quero falar um pouquinho
sobre a caixa d'água da Lagoa Seca que tem uma indicação agora a caixa
d'água ela foi reformada Comunidade da Lagoa Seca, a caixa d'água foi
reformada em partes ela foi a sua estrutura reformada pintada mas esqueceram
de que a caixa d'água precisava de encanações novas, precisava de registros
novos, e lá não fizeram, fizeram por partes hoje nós temos eu quero pedir
desculpas aqui em público nessa Tribuna a comunidade de Lagoa Seca, quero
pedir desculpas porque nós estamos em um grupo da associação, Eu e os dois
colegas, Pablo e Diego e até hoje nós não conseguimos resolver a situação,
encaminhamos na quinta-feira os áudios para o prefeito, encaminharmos para o
secretário, e infelizmente hoje até o momento a gente não tem retorno então eu
faço aqui uma pergunta Será que a comunidade Lagoa Seca não pertence ao
município de Pinheiros, fechando quero parabenizar as Crianças o dia 12
próximo a gente sabe que é dia das crianças que Deus abençoe as nossas
crianças que dê condição de viver bem, de viver em paz aí de viverem na
mansidão e que Deus os proteja para um futuro bem promissor, quero desejar
aos nossos Mestres todo meu carinho, minha admiração, minha gratidão, e a
certeza que vocês são pessoas mais especiais que existe nesse mundo porque
ninguém seria alguém sem vocês esta é uma nobre missão, não conheço
missão maior e mais nobre que a dirigir as inteligências de jovens e preparar os
homens para o futuro Parabéns mestres que vocês sejam sempre abençoados,
e sobre o PPA eu quero me colocar aqui à disposição estaremos sim juntos em
comissões preparando essa audiência pública nos bairros nas comunidades do
Interior no nosso município vamos estar montando esse cronograma junto com
vossos colegas para que possamos fazer aí com que a população participa, e eu
quero agora para fechar a fazer um convite a vocês nobres colegas vereadores,
Outubro Rosa mulher tem que ser respeitada todos os dias do ano merece
atendimento diferenciado todos os dias, Mulher se toca mulher se cuide é
outubro rosa e eu quero convidar para a gente fazer homenagem ao Outubro
Rosa hoje eu vim de azul em homenagem aos homens que se colocam sempre
à disposição para estar junto com as mulheres e defendendo as mulheres os
nossos colegas que eram de Rosa hoje parabéns e eu quero convidar todos os
colegas para na próxima sessão todos virem de rosa, pode aí fica aí o meu
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convite para que a gente possa vir comemorar esse Outubro Rosa usando uma
camisa rosa né Pezão---vereador Welton--- colega se lembra nós no dia da
sessão—vereadora Janete—eu lembro vou colocar lá no grupo hoje o dia
especial em comemoração ao outubro rosa, todos de rosa, que Deus abençoe a
todos Obrigado demorei um pouquinho mas eu acho que foi importante, eu
precisava de fazer esse uso da Tribuna e que Deus esteja sempre conosco
comunidade Pinheirenses parabéns e nós a companha por que aqui nós
prestamos serviços de qualidade obrigada. usou da palavra o Vereador DIEGO
FERNANDES PASCOALINI - Boa noite Presidente, Boa noite a mesa diretora,
colegas vereadores, vereadora Janete, as pessoas que nos assistem eu acho
que tá todo mundo insatisfeito com as coisas né não é para menos né Nós
visitamos hoje a farmacinha perguntamos né os funcionários falta de remédio
Eu, Pablo, Janete, o Lucas estivermos lá presente então a gente fica triste
quando a gente escuta de um funcionário assim nossa tem Nunca fizemos uma
reunião aqui para fazer alguns questionamentos para sermos ouvidos o que a
gente pode melhorar, o que pode se fazer né para levar mais de unidade que as
pessoas no atendimento às vezes a gente tá estressado mas a gente a gente
não é ouvido, então quanto o líder maior ele não se prontifica em levar qualidade
melhorias para os setores sobrecarrega os funcionários a qualificação é muito
importante na parte do setor público, Nós criamos o projeto de lei a casa
aprovou por unanimidade que o remédio em casa ele se querem saber deste
projeto, se querem levar para pauta, o secretário não sabe, como é que vai ser
feito até expliquei o pessoal que através desse projeto Doutor Gilson pode
desafogar um pouco lá o atendimento né eles pode fazer uma planilha lá ver
aquelas pessoas que precisa de um remédio os motoboy pode está entregando
evita os idosos saindo do Norte, sul, leste, oeste, para ir lá buscar um sol quente
danado e sequer teve sei lá se é sensatez se é humildade de ver com o projeto é
bacana legal eu não sei é difícil mas a gente vai insistindo a gente vai cobrando
né a gente fica despreocupada que a gente não vai descer o nível não, a gente
vai cobrar de uma forma inteligente do que aquelas pessoas estão assistindo
que elas entendem né Cleomar o verdadeiro sentido do vereador que é para
fiscalizar, que é para cobrar, criar leis, mas precisa ser ouvido também então a
insatisfação não é só minha não é da Ampla casa e nós temos prerrogativas,
nós temos unidade parlamentar para tá cobrando, às vezes alguém exalta
demais é porque está saturado de tanta cobrança e não ver ninguém tomando
iniciativa de nada não chama a gente para conversar iniciou a semana
planejamento que vão fazer vão chamar a comissão reúne, gente eu Visitei a
câmera de Nova Venécia Conceição da Barra fui em Aracruz conversei com
alguns vereadores é coisa mais linda de se ver com o Executivo o líder maior do
município chama os vereadores para conversar para debater a cidade para
planejar, ele sequer Eu nunca recebi um telefonema do Senhor Prefeito Arnóbio
para nada, só sabe mandar papel para a gente aprovar, cuidado Prefeito
cuidado as coisas mudam a política é como uma nuvem se Olha para cima está
de um jeito, quando você olha para cima está diferente cuidado, desce um
degrau porque o discurso de filho de lavadeira, de João de Barro Não é esse
que você propôs na sua caminhando política não, mas respeito com a casa de
leis que todo mundo tá caminhando junto a gente não quer intriga, a gente não
quer Contenda mas nós precisamos de respeito é importante, graças a Deus
tem um médico agora no Jardim Planalto no posto do Planalto tem um médico
agora vai amenizar um pouco, a gente sabe das dificuldades mas nós também
temos que entender a fundo Cleomar o que que isso acontece porque a falta de
médico né de repente pode ser isso que eu estou falando da forma de
conversar, dá condição de trabalhar, as vezes quando o médico Sai reclama a
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gente troca Cris da pandemia né o salário alto Será que tá acontecendo alguma
coisa a gente tem que saber, a gente tem que participar então acredito que não
é só por causa disso Talvez né então a gente vai ter que levantar isso fundo
conversar né com todo mundo para a gente saber de fato o que que tá
acontecendo né, o prefeito eu falei da valorização dos profissionais os
farmacêuticos, agente comunitários eu peço que o prefeito que ele caminhe na
repartições pública, é muito doloroso algum funcionário que nunca viu o prefeito,
é o segundo mandato e nunca sequer visitou uma comunidade, visitou algum
repartição pública para saber o que que aquele funcionário tá precisando Gente
pelo amor de Deus um bom gestor tem que dar exemplo não é só pegar o
discurso aí eu tenho 3 milhões, 4 milhões em caixa,2 milhões em caixa, mais se
o povo na rua está sofrendo, não tem um aluguel social a mais, não tem cesta
básica mais, não tem remédios, condições para trabalhar o que adianta se esta
desse jeito para mim ele está sendo o pior, eu prefiro que não tenha dinheiro em
caixa, mais que tenha empregado para o povo usufruir dele, carro para levar no
medico urgente quando precisar, estamos em falta de carro pequeno
profissionais para levar, profissionais tem áreas descobertas no médico urgente
quando precisar também falta de carro pequeno profissionais em áreas
descobertas nosso amigo aqui o guerreiro Tá aqui ó ele sabe Anderson
Enfermeiro está sendo um guerreiro para atender, para desdobrar, o nosso
amigo Cleomar acompanha, então a gente procura o Prefeito ele tem 11
assessores aqui na casa de leis para ajuda, em tão a gente quer o bem do
município, ninguém está querendo o mal não gente, nós estamos aqui
implorando para limpa uma caixa de agua lá no Lagoa Seca que vem se
arrastando há tempo, se eu estiver mentindo aqui alguém pode me desmentir
aqui ao vivo para todo mundo ver, então eu subo nessa Tribuna aqui hoje é mais
para isso para cobrar, dá atenção com essa casa, que ainda a casa tá buscando
dialogo, parabéns Walas pelo vídeo às vezes nós temos que fazer isso mesmo
a gente tem que ir para rede social, a gente é cobrado a gente né vai atrás para
poder resolver os problemas que é 20000 mil reais para reformar um posto de
saúde, né Jó às vezes falta palavras volta às vezes falta adjetivas para falar
como é que um prefeito deixa de reformar um posto de saúde que vai atender
mais de 300 famílias por causa de 20000 mil reais, Será que não veio o
dinheiro para covid não, será que a presidente Bolsonaro não mandou não, será
que eu preciso fazer uma intimação aqui mais fortes mais forte né Walas, não
sei né tudo tempo de Deus mas assim sobre o esporte né eu teria vergonha,
teria vergonha de colocar o time na primeira divisão, na segunda divisão na capa
do Espírito Santo sendo que a nossa base não tá sendo assistido eu se fosse o
Prefeito Não colocaria não, primeiro tem que fazer o dever de casa né cuidar da
nossa gente, das nossas crianças, um amigo me mandou uma foto do São João
do Sobrado na quadra esportiva lá que merece acho que posso chamar isso de
quadra né de quadra né Tá mandou a foto lá com mais de 50 crianças querendo
uma bola, coletes, recursos para poder participar de campeonatos, o campo lá
está a Deus dará, precisando de reforma, tem pessoas que quer contribuir, tem
pessoas que quer ajudar a mais a pandemia sabendo atrás ia passar a
pandemia, que vai passar em nome de Jesus vai passar as pessoas estão
vacinando graças a Deus era para tá tudo preparado, tudo preparado uma
reforma, pintura, ter que trocar troca manda para cá a gente vai ajudar a gente
vai aprovar a gente só quer o bem Você pediu a parte o ---vereador Walas---Diego rapaz lá em sobrado pelas Graças de Deus é misericórdia as pessoas que
ajuda lá voluntariamente, o esporte no sobrado lá mesmo é um rapaz é o Juraci,
Tim bodão ele é voluntario que você ver com as crianças lá o Joserlan ele faz
um trabalho com as crianças lá juntamente com Elias voluntário se não tivesse
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essas pessoas já estão lá fundada para derrotar sobrado acabado mesmo tinha
um velho falou que sobrado é a cidade da latinha, latinha banco tirou, latinha
isso tirou, lá tinha que ir, então se tirar esses cara acabou meu filho pode fechar
as portas obrigado----vereador Diego--- então assim não é só eu que estou
reclamando é todo mundo é geral, pessoas pedindo bola poder as pessoas
querem né querem tá jogando campeonato, batendo a bolinha, outras
modalidades também precisa de apoio, é todo mundo então assim saúde é uma
engrenagem né o esporte, esporte saúde, saúde é esporte, a gente entra em um
tema lá de segurança pública, porque você vai da oportunidade para as crianças
que estão na rua sem fazer nada, vai resgatar elas, com os projetos sociais, não
só futebol, tem voleibol como a Janete disso aqui, tem handebol tem natação
como o Edvan falou aqui, então a secretaria de esporte tem que ser
desmembrada mesmo tem que ser uma pessoa exclusiva para essa área
porque ela é ampla, porque ela envolve saúde, envolve segurança pública,
envolve isso tudo, então fica aqui o meu apelo ao Prefeito aos secretários, todo
mês em uma reunião geral viu Nem do Vila Nova, vereador atuante conceição
da barra, Pedro Canário, Mucurici, Ponto Belo, tem reunião geral todo início do
mês com todos os secretariados e todos os vereadores, aqui não existe isso
não e quando a gente vai reclamar amigos a gente é taxado de perseguidor, que
tá fazendo politicagem E aí quando a pessoa denuncia alguns tem a cara de pau
de ir na casa daquela pessoa e colocar terror é porque tá fazendo isso tá
recebendo quanto quem te mandou fazer isso pera lá gente ninguém pode falar
mais nada tá chato esse discurso preconceituoso, acabou isso se fosse uma
câmera rachada Talvez pera lá eu acho que a oposição que tá mandando aquela
pessoa mas nem isso a gente quer caminhar junto com executivo e eles não
querem é a primeira vez que eu vejo isso na vida, uma câmera que quer
caminha com o executivo e o executivo não quer, é brincadeira então é isso aí
um recado Tá dado mais uma vez vem cobrando aqui Agradeço a todos que
está nos assistindo peço a todos que vem na sessão que participe que nos
cobre e amigo Nem Parabéns parece que vai sair aquela obra lá né calçamento
é isso, você me comentou mais ou menos pode falar com um minuto----vereador
Nem--- é a gente já fomos lá na descida da rua Pio Favaro ali, na decida da vila
Fernandes e estamos conseguindo lá no CEAG lá 3000 mil metros quadrado de
calçamento Rural para amenizar o sofrimento daquele povo ali né No final da
Rua Pio Favaro que já não aguenta mais tanta poeira, certo então é um sonho
dos moradores e também um sonho meu também tá realizando aquela obra, e
com fé em Deus eu creio que vai sair do papel ---vereador Diego---se Deus
quiser meu irmão aos agentes comunitários Meus parabéns que é o dia e meus
parabéns também vai para o amigo Cleomar, Cleomar que Deus te abençoe
irmão que Deus continue te iluminando capacitando dando sabedoria viu nós
vereadores aqui a vereadora Janete Aqui estamos aqui à disposição para
trabalhar em conjunto em Harmonia Município tem a crescer só tem a ganhar tá
bom só tem a ganhar Obrigado amigo muito obrigado valeu boa noite a todos aí.
Usou da palavra o vereador LUCAS PAULO GAGNO NASCIMENTO - Boa
noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, Dr
jurídico Dr Gilson Teixeira, serventuários presentes, município presente, pessoal
das transmissões, meu colega de pré-escola jardim de infância Malcir Zanoni
Júnior, e demais presentes, vou iniciar falando um ditado Popular passarinho
que acompanha morcego amanhece de cabeça para baixo, vou repetir em
passarinho que acompanha morcego amanhece de cabeça para baixo, já ouviu
falar Vereador Anderson nesse ditado, olha eu não ia nem tocar nesse assunto
primeiro eu vou falar do poste o famigerado poste em frente o estádio foi uma
Saga para conseguir colocar o poste lá, e agora desde o dia 16 de agosto que a
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gente tá tentando dar à luz no poste e o poste está lá agora sem luz, vai fazer
dois meses eu estou tentando não acabar o ano sem o poste está funcionando
se puder aí por favor pelo amor de Deus eu estou até fazendo até uma
campanha de oração com vereador Pablo para ver se a gente consegue ser
atendido né, para ver se a gente consegue entregar pelo menos um poste com a
lâmpada até o final do ano porque tá difícil, então iniciar falando isso parabenizar
o colega Cleomar pelos aniversários Obrigado amigo muito obrigado quantos
anos Cleomar 35, 42 para com isso não parece dizer que vossa excelência é um
vereador que orgulha a comunidade né e que vive em orgulho também fazer
parte dessa casa de leis juntamente contigo, quero parabenizar o colega Pablo
Renan Olha a felicidade dele recebeu a poucos dias que nós teremos a capela
mortuária que é o qual no futuro nós temos o compromisso de batizá-la com o
nome também do vereador Pablo Renan, então por favor ninguém coloque nome
na capela mortuária e assim que Tomara que demore muito tempo mas que a
gente possa um dia chamar a capela mortuária Pablo Renan e eu tenho certeza
que eles ficara bastante feliz, quero parabenizar também a professora Klênia de
karatê que organizou um excelente evento no sábado dizer que tem uma pena
que as arquibancadas né eu sei que foi tudo atendido o diretor de esporte se
colocou à disposição em atender mas que da próxima vez cuide também da
parte de higiene porque nós estávamos lá em 150 pessoas aproximadamente e
não tinha local para sentar infelizmente né todo mundo sentou nas
arquibancadas sujas então fica essa sugestão, quero parabenizar os
organizadores do 2º concurso de Café estive lá degustando Café do vereador
Anderson Enfermeiro na minha eleição foi o primeiro colocado né Anderson,
infelizmente na eleição dos julgadores que eu acho que nem entende tanto
assim de café rebaixou seu café Vereador ao segundo colocado mas ainda
assim uma posição honrosa que merece destaque o café popularmente
conhecido como o fenômeno do Areal possui 85% de areia onde no solo que é
plantado e ainda assim deu um café de grande qualidade com sabor exótico,
parabenizar o vereador Welton pela entrega da viatura junto com deputado
federal Josias da Vitória dizer que vossa excelência tem sempre intercedido aqui
e sempre tem prestigiado a câmera em dividir os méritos com as suas
conquistas que é uma conquista da nossa cidade e parabenizar por essa postura
sua----vereador Welton--- Eu que agradeço Vereador a conquista são de todos
os colegas Valeu vereador as pessoas estão falando das abelhas ontem a título
de curiosidade foi o dia nacional das abelhas não matem as abelhas não vão lá
e tire na brutalidade, e eu sei que tem gente sofrendo, mais que faça a retirada,
procure um apicultor se for uma apse inclusive o vice-prefeito é um apicultor ele
pode estar assessorando nessa retirada lá ele possui apiário flores de Itaúna, já
pediu Mel de degustação até hoje não chegou estou sentindo um pouco de pão
duragem---vereadora Janete-- O pior é que as abelhas já estão mortas--vereador Lucas--- aí não tem mais utilidade quero aqui agora dizer que é com
tristeza né que a gente cobra uma necessidade da população, assentado é
gente assentado tem boca, sentado precisa de dentista, assentado precisa de
médico e assentar também vota né e eu estive lá no assentamento, paga
imposto inclusive os assentamentos Maria Olinda, Olinda 2 São um dos maiores
produtores de café com aproximadamente 20 mil sacas de café por ano
Vereador Jó esta ali que não me deixa mentir é um produtor de café também, e
dizer que é lamentável o comportamento de não se ter um atendimento médico
uma vez por semana, um dentista tá tudo praticamente abandonado tem uma
estrutura lá para que possa estar fazendo esse atendimento nem todo mundo
tem transporte, nem todo mundo tem carro, nem todo mundo pode se deslocar e
o município não disponibiliza veículo para aí, é perto de São João do Sobrado é
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perto mas para ir andando é longe são 7 km de distância, então nós fizemos a
indicação aqui junto com o vereador Jó Garcia e o Vereador Walas Fasolo para
que a gente volte a fazer esses atendimentos lá que é o mínimo, o mínimo, do
mínimo, do mínimo necessário, por último eu quero falar de um tema e abrir
essa discussão aqui sobre a gravidez na adolescência lá na escola que eu
trabalho somente no turno matutino são nove adolescentes, gravidez na
adolescência é considerado dos 10 aos 19 anos inclusive nós temos algumas
meninas por exemplo vou te dar um exemplo de uma que tem 12 anos de idade
a idade da minha filha está grávida nós não temos nenhum projeto sério no
município nem de conscientização, nem de métodos contraceptivos, nem para
dizer o que pode ou não ser feito como se engravida ou Nada, não existe essas
crianças esses adolescentes estão tendo relações sexuais sem nem saber
doenças sexualmente transmissíveis possibilidade de gravidez então eu quero
aqui abrir essa discussão para que a gente se inicia um programa com
ginecologista, um programa para Psicólogo, que seja tratado algo nesse sentido
nas escolas que seja feita uma abordagem porque não é aceitável que em um
único turno de uma escola nós tenhamos nove crianças grávidas e adolescentes
Isso é um absurdo não existe depois um pós atendimento quando se ganha
neném o índice de abandono de escola é altíssimo essas crianças, essas
adolescentes que engravidam existe um índice de 30% de engravidar
novamente antes dos 18 anos aumenta o índice de dependência da família
aumenta o índice de desemprego aumenta, o índice de abandono das escolas,
então eu quero chamar atenção para um problema sério que também está
desencadeando na violência do nosso município nós temos Chagas nítidas que
podem ser vistas que precisam ser combatidas e as pessoas estão tampando os
olhos fingindo que não existe esse é um problema grave que nós temos que
interceder imediatamente nós temos que inclusive saber como deve ser a
abordagem porque muitas pessoas e a que o respeito por suas crenças
religiosas escola em determinados métodos contraceptivos ou não aceita que
falem nesse tema com seus filhos e isso existe uma quantidade de alunos que
estão tendo relações e que não estão sendo preparados para isso é um tema
atual e que está acontecendo e que precisa ser discutido pela secretaria de
educação e pela secretaria de saúde em conjunto, ser feito um levantamento de
quantos existem no Emir eu recebi a informação hoje que tem uma criança de 12
anos gravida também, quem me deu a notícia foi aminha filha porque eu
comentei que ia falar sobre isso, então eu peço a vossas excelências que leve
essa mensagem, nós precisamos discutir soluções para esse tipo de problema,
não adianta a gente achar que nós teremos um Pinheiros melhor e mais
desenvolvido com as nossas adolescentes com os nossos jovens inclusive
adolescente menor de 14 anos grávida é estrupo de vulnerável Código Penal
não permite relação sexual isso é um crime com a pena grave, com pena de
reclusão deveriam Ministério Público Conselho Tutelar e imediatamente saber
quem foi para inclusive determinar suas responsabilidades, então quero chamar
atenção de todos aqui para esse tema, para que a gente se mobiliza para que os
colegas que tenham influência nos meios religiosos, nas comunidades, na
sociedade civil organizada, para que a gente se crie uma campanha para que a
gente conscientize os nossos jovens, por último antes de encerrar a minha fala
eu quero lembrar a todos o compromisso que eu fiz no dia 31 de Dezembro de
2020 até hoje eu não saí nenhum momento da linha do que eu prometi, prometi
que entregaria todo o meu sangue para que a gente passasse da pandemia da
melhor forma possível, prometi que ajudaria o nosso município o prefeito e a
todos que precisasse atravessar a pandemia e que nossa casa não poderia ser
hipótese alguma obstáculo ou pedra no caminho para que a gente derrotasse a
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covid-19, a covid 19 tá acabando eu tenho muita fé em Deus que no final do ano
nós viraremos um ano sem a covid-19 como pandemia, a doença existirá mas
não mais teremos a pandemia, e eu tenho certeza que esse ano deixou muitas
lições para os nossos colegas muitas lições do poder que nós entregamos a
muitas pessoas que foi lhes dado e que foi usado em muitos momentos de forma
correta mas que mostrou também A Outra Face a do menosprezo, de mostrar
para nossa casa que nós não temos voz, que nós não temos valor, que colegas
aqui que no passado foram valorizados eram valorizados por causa de uma
briga e não porque eram valorizados por ter defendido, por ter ideias, e ideais ao
compactuavam com quem nos gerir, era valorizado porque tinha uma missão de
derrotar um determinado grupo na câmara toda sessão, eu quero que vossas
excelências lembre nessa caminhada das coisas boas e das coisas ruins,
porque momentos de conflitos, momentos de debates, e momentos de
cobranças aonde chegar, eu ainda sou recente porque confesso que a pandemia
não acabou Irei cumprir a minha promessa mas quero que todos saiba que
quando eu estava sobre uma linha de Nylon que podia ser cortada qualquer
momento eu não me acovardei e eu não irei me acovardar agora ao qual eu
tenho entregue um diploma por vários municípios e que me dá o direito de
continuar aqui nessa casa de leis como Vereador até o final do meu mandato,
então que cada pessoa que tenha tomado uma postura, que cada pessoa com o
poder que nós temos dado faça uma reflexão, faça uma reflexão se é justo o
tratamento que está sendo dado essa casa, se é justo que está sendo dado aos
vereadores, não vou, não quero bater boca com ninguém, chega agora será que
nós iremos conseguir atravessar os quatro anos dessa forma ao qual nós
estamos sendo tratados eu posso dizer para vossas excelências não irei
enfrentar e não irei fazer cobrança sozinho nunca mais, agora todos nós que
estamos aqui com os mandados temos nossas cobranças Como eu disse nós
estamos trabalhando todos iguais, nós estamos tendo a mesma quantidade de
trabalho entregue, mesma quantidade de solicitação atendidas quase nenhuma,
nós estamos tendo a mesma demanda, subiu aqui o vereador Walas, sumiu
vereador Pablo, subiu vereadora Janete, subiu o vereador Diego, subiu o
Vereador Cleomar, subiu o vereador Jó, Anderson, todos, o vereador Edvan,
todos foram unânimes em dizer que existem demandas que não estão sendo
atendidas, então eu não vou aqui falar mais disso, mais para encerar eu quero
deixar claro que no momento que a pandemia acabar nós começaremos a fazer
coisas necessárias e eu posso dizer para vocês que para defender melhorias,
necessidades que os nossos municípios estão passando nós podemos e eu
tenho certeza que eu vou usar todos os meios e ferramentas Ao qual eu recebi
para ser Vereador Boa noite a todos e 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.
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