CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
“PARLAMENTO VEREADOR DAVID PAGUNG”
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 01 de Agosto de 2017.
Ao primeiro dias do mês agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas,
no Plenário da Câmara Municipal de Vila Pavão Dr. Sérgio Krüger, sito a Rua
Travessa Pavão nº 63 Bairro Centro, à Câmara Municipal de Vila Pavão – ES.
reúne-se a Sessão Ordinária em sua Sétima-Legislatura sob a Presidência do
Vereador João Trancoso. Prosseguindo o Senhor Presidente solicita ao primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a chamada nominal dos Vereadores
presentes: Aristeu Reetz, Edvaldo Rodrigues Santos, Francisco de Assis Campos,
Gecimar Rodrigues, João Trancoso, Juvenal Medici Ferreira, Marcos Laurenço
Kloss, Valdeci Buge, Vera Lucia Elias de Souza. Após verificação do Quórum
Regimental, o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário Marcos Laurenço
Kloss para fazer a Leitura Bíblica encontrada no livro de Salmos Capítulo 119,
Versículo 11 e 12. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João
Trancoso neste momento em nome de Deus Eu declaro aberta a Sessão. Prossegue
o senhor presidente: Neste momento quero cumprimentar a mesa, demais
vereadores, Cezar Zani representando o comércio, Renato assessor, amigo e
presidente do Partido PSB de Nova Venécia, assessor parlamentar Celso Campos,
ex-vereadora Marleni, produtores, funcionários, enfim todos aqui presentes,
Presidentes do SINDIPUBLICOS. Continuando o senhor presidente João Trancoso
solicita ao Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para mencionar a ultima Ata.
Ata da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 03 (três) de julho de 2017 (dois e dezessete); Está em discussão a ata. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue
o senhor presidente: Solicitando a Secretária Nilza Machado de Oliveira para fazer a
Leitura do Expediente do Dia, como segue o Projeto de Lei Executivo n° 027/2017 –
Disciplina a participação do Município de Vila Pavão/ES no Consórcio Público da
região Norte do Espírito Santo – CIM Norte/ES, e dá outras providências; Projeto de
Lei Executivo n° 028/2017 – Concede aumento de R$ 50,00 (cinquenta reais) no
valor do auxilio alimentação dos servidores públicos municipais, e dá outras
providências. Por questão de Ordem o vereador Juvenal Medici Ferreira pediu a
dispensa da leitura dos projetos e das mensagens. O senhor presidente coloca em
votação o pedido de dispensa das leituras feitas pelo vereador Juvenal Medici
Ferreira. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado
por unanimidade. Indicação nº 002/2017, dos vereadores desta Casa de Leis, que
solicita ao Excelentíssimo Senhor presidente desta Casa legislativa após aprovação
em Plenário que remeta esta indicação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Irineu Wutke, que transfira os aparelhos de ar refrigerado do antigo prédio da
Câmara Municipal de vereadores do município de Vila Pavão/ES para serem
instalados no Auditório da escola Municipal “Professora Esther da Costa Santos”
localizada na sede deste município. Prossegue o senhor presidente: Coloco em
discussão o em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo n°
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028/2017 – Concede aumento de R$ 50,00 (cinquenta reais) no valor do auxilio
alimentação dos servidores públicos municipais, e dá outras providências. Está em
discussão o Regime de Urgência. Com a palavra o vereador Marcos Laurenço Kloss.
“Assim se pronunciou”. Boa tarde a todos, quero primeiramente agradecer,
cumprimentar a mesa diretora em nome do presidente, também os nossos
companheiros e em nome da vereadora Vera cumprimento também a todas as
mulheres aqui presente, agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio e a
oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para junto discutirmos planos
e leis para o bom desenvolvimento do nosso município. Esse projeto presidente é
um projeto muito importante a qual tenho a certeza que todos vão ser favoráveis, eu
como funcionário de licença atualmente fico muito feliz porque é uma vitória para nós
funcionários termos esse aumento no ticket alimentação mesmo que é um valor
pequeno de R$ 50,00 (cinquenta reais) mais é muito importante, então eu fico muito
satisfeito em nome dos meus amigos e amigas também funcionários né, eu fico
muito feliz por estarmos aí fazendo parte de votar esse projeto. Então meu muito
obrigado. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Edvaldo
Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Boa tarde Excelentíssimo senhor
presidente desta casa, boa tarde aos nobres companheiros vereadores, funcionários
públicos, empresários, comércio, aos nossos produtores, a nossa amiga Parecida, a
ex-vereadora Marleni é uma honra receber você aqui nessa Casa de Leis,
presidente do sindicato, o presidente desta Casa João Trancoso, queria, eu quero
parabenizar as colocações aqui do nobre companheiro vereador Marcos Kloss que
bom, eu quero que vocês ficam sabendo, toda a nossa população do município de
Vila Pavão que nesta Casa nós somos em 09 (nove) vereadores, 09 (nove)
companheiros a qual pelo mesmo objetivo de ver o município de Vila Pavão se
desenvolver para melhor. E esse aumento como foi colocado, pegando carona com
as palavras de Vossa Excelência senhor vereador vai ser muito bom, é pouco é R$
50,00 (cinquenta reais) mais vai ajudar muito, mais que vocês todos tenha
conhecimento que através do nobre presidente desta Casa é uma pessoa que está
sendo muito admirada no município pela honestidade dele e também parabenizar o
trabalho dele a frente desta Casa de leis e a todos os nobres vereadores, esta Casa
de Leis está de parabéns, a nossa intensão, o nosso intuito é ver o município de Vila
Pavão desenvolver muito mais. Fica aqui o meu agradecimento e meu muito
obrigado. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue
o senhor presidente: neste momento quero conceder a palavra aos vereadores
inscritos, primeiro vereador inscrito para fazer uso da Tribuna, vereadora Vera Lucia
Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. Boa tarde a todos. É eu quero agradecer
aqui em nome do presidente da Câmara a todos os vereadores. É agradecer a
presença de todos, de cada um aqui, é de um modo especial a Marilza e o Rafael da
comunidade São Lucas que como a Igreja Católica todo mês tem, toda sessão tem,
é escalado uma comunidade para vir participar aqui das sessões, então hoje é a
comunidade São Lucas representada pela a Marilza e o Rafael. Quero agradecer a
presença da Neusdete presidente do Sindicato. È a todas as mulheres aqui
presentes em nome da esposa do João presidente da Câmara eu cumprimento a
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todas as mulheres. Cumprimentar o Cezar Zani representando o comércio, aos
funcionários da prefeitura, aos produtores aqui presentes enfim hoje eu vim aqui só
pra agradecer. Sobre a Indicação que nós como Câmara fizemos né para a Escola
EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) dos ar refrigerado da antiga
Câmara que a gente esta dizendo, fizemos uma indicação pra poder passar esses ar
para o auditório da EMEF porque todos nós como comunidade precisamos né,
daquela escola e nada mais justo que colocar aqueles ar lá porque eles estavam lá
parados e a escola precisando do ar, então eu estou aqui somente para agradecer
né, é ao presidente da câmara e as todos os vereadores que nós todos juntos
fizemos essa indicação para a comunidade. Meu muito obrigada. Prossegue o
senhor presidente: segundo vereador inscrito Edvaldo Rodrigues Santos.(...).
Pronunciou o senhor presidente: Não vereador, vamos pela ordem. “Assim se
pronunciou”. O que eu tenho para falar nesta casa aqui hoje é pedir desculpas pois
estou com a cabeça está um pouquinho doendo se eu soubesse não teria me
inscrivido. É, é a respeito da questão das máquinas nosso município de Vila Pavão
graças a Deus eu quero passar aos nossos produtores rurais que nós passamos ai
um período de 06,07 (seis, sete) meses um pouco defasado, os maquinários todos
sucateados, graças a Deus hoje tem uma empresa aí que ganhou a licitação que já
deu início aos procedimentos de conserto dos maquinários. Já tenho informação que
tem algumas máquinas já, já consertadas já está no nosso município e eu creio,
estou vendo aqui a ex-vereadora Marleni ela que passou também um período n esta
Casa de leis e os demais vereadores aqui que foram eleitos na reeleição que o
período que eles passaram também foi muito difícil. Né companheiro vereador
Aristeu, vereador Juvenal? Sabem muito bem disso e hoje graças a Deus o
município esta começando a caminhar nos trilhos. Quero parabenizar e agradecer a
visita que representa, a nossa amiga Ingrid Wutke que é chefe de gabinete e atende
a gente muito bem na prefeitura. Mais a previsão é que atende muito mais os nossos
produtores daqui mais uns 03 (três) meses acredito que não vai isso, vocês vão
estar de parabéns, vamos ter retroescavadeira, carregadeira, já tem uma
carregadeira que foi consertada e entregue ao município, uma retroescavadeira,
patrol e muito mais. Entendeu? Eu creio que mais dificuldade que vem passando
chefe do executivo é, não estou aqui para puxar saco mais falar a realidade, eu não
puxo a saco de ninguém entendeu? E nem preciso também, vejo a dificuldade que
ele vem passando na prefeitura municipal o Irineu Wutke é muito difícil ele e o Zé
Wilson que esta naquela casa e todos os secretários, como secretário de agricultura,
secretário de obras e outros, a dificuldade é muito grande. Eu quero ver jogar pedra
o meu modo de falar é jogar pedra na pessoa, joga sim quando a pessoa tem
condição de se movimentar agora quando você pega um cemitério defasado, pega
uma prefeitura igual um cemitério defasado dificilmente você consegue fazer ele
andar nos trilhos legal como precisa. Né Edson? Mais é o recado que eu tenho a
vocês, as empresas elas já estão prestando serviços aos maquinários e daqui
poucos dias nosso município de Vila Pavão os nossos produtores vão ser atendidos
com retroescavadeira, com patrol, com pá carregadeira, com caçamba e outros. Ok!
Fica aqui o meu agradecimento. Quero agradecer também a visita aqui a presença
da professora Marcely muito obrigado pela sua presença e parabenizar o contador
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desta Casa aqui o nosso amigo Carlim Contador. Prossegue o senhor presidente: O
terceiro vereador inscrito vereador Valdeci Buge. „Assim se pronunciou”. Boa noite a
todas e a todos. Cumprimentar Vossa Excelência nosso presidente da Câmara que
sempre está com a gente aí, nossos companheiros vereadores, vereadora Vera, os
visitante, funcionários Câmara, o Cezar que esta aí, doutor Celso, e do sindicato aí
também sempre aqui presente, a Débora, a Vanessa que esta aí todos os
presentes. Eu quero aqui falar um pouquinho da administração e depois falar um
pouquinho da Festa da POMITAFRO. A administração eu acredito que e tem a chefe
do gabinete do prefeito esta presente bem vinda, sempre esta na Câmara e a exvereadora Marleni e igual eu ia falando eu acredito que o prefeito já, ele esta
fazendo umas coisas nas comunidades, sim, mais eu acho que ele assim tá meio
deixando o secretário levar ele. A ultima palavra hoje quem tá mandando é o
secretário. Não é o prefeito. O prefeito dá voz ativa aí vai lá os 02 (dois) secretários
vai lá e desmancha qualquer palavra que o prefeito não tem comando. Quem
comanda é o secretário então eu acho que tem que tomar, chegar mais firme, mais
no jeito, chegou com o secretariado é isso que vai fazer, é isso que vai fazer. Não
existe! Aí chega lá quem manda aqui sou eu e quem tem que olhar isso daí e nós
companheiros, Vossas Excelências pra isso não acontecer mais. (...) Alo! Eu esses
dias estava comentando na minha comunidade lá sobre a POMITAFRO. Tá longe?
Tá, mais está na hora de discutir a festa POMITAFRO. Eu não sou contra, não sou a
favor porquê? Hoje comerciante alguns falam: Valdeci, mais ajuda nós na cidade na
festa não sei o que tem, mais eu acho que não. O dinheiro do povo já tá pouco e vai
gastar numa festa. Estrada precisa de cascalho não tem. Precisa de saúde os carros
da saúde não é eu que estou falando não pode olhar no pátio ali tudo quebrado. Não
sei o valor que vai ser que a prefeitura vai ter o gasto mais eu vou correr atrás pra
mim até no dia desta festa eu ter o valor em minhas mãos. Quanto é o repasse? Se
é R$ 70.000,00 (setenta mil reais) ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dá para
fazer muita coisa na saúde e muita coisa na agricultura e muita coisa sobre esse
dinheiro. Aí quem tem que ficar vigiando? É nós, as Vossas Excelências. Nós temos
que estar junto aí para tentar melhorar. Festa você faz quando tem recurso. Você
está tranquilo. Ano que vem. Talvez esse ano esta resolvendo problema ano que
vem vai fazer uma festa excelente para as comunidades, para todo mundo. São
minhas palavras eu não sou a favor a festa POMITAFRO esse ano por causa das
crises do nosso município e do nosso Estado. Muito obrigado a todos. Prossegue o
senhor presidente: O 4º (quarto) vereador inscrito. Com a palavra o vereador
Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos, mais uma vez
agradecer a Deus neste momento como todos que aqui estão. Cumprimentar o
presidente, a mesa, os vereadores, funcionários públicos aqui presentes, visitantes,
produtores, em nome da Cezar cumprimentos o comércio, a ex-vereadora Marleni,
agora nossa diretora, agora diretora oficial né Marcélia não é mais professora é
diretora da escola de Todos os Santos, parabéns para Todos os Santos, parabéns
ao prefeito que atendeu ao pedido não vou dizer meu mais dos vereadores quando a
gente se reuniu primeiro no gabinete, depois com o presidente aqui na sala
discutimos, é mérito seu, eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho que vem
mostrando ao longo desses anos. Cumprimentar aqui o nosso contador Carlinhos,
103
Rua Travessa Pavão, n° 63 - Centro - Vila Pavão/ES - CEP: 29.843-000
Tel.: (27) 3753-1209 - www.camaravilapavao.es.gov.br - E-mail: cmvp@camaravilapavao.es.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
“PARLAMENTO VEREADOR DAVID PAGUNG”
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

nosso jurídico doutor Celso. Cumprimentar aqui a esposa do presidente em nome
dela eu cumprimentos todas as mulheres, os nossos funcionários, a Ingrid e de uma
forma geral cumprimentar a todos. Eu, eu tenho boas notícias aqui para os
estagiários né, no dia 27 (vinte e sete) de abril de 2017 (dois mil e (dezessete) foi
contratada a empresa para abrir os serviços para contratação dos alunos. Isso é
uma coisa importantíssima né? O prefeito adequou a lei de 20 (vinte) vagas para 50
(cinquenta) vagas né, isso é importante e dá aos estagiários uma forma dele
continuar nos estudos. Porque a coisa está complicada. Nós estamos numa crise, é
todo mundo em geral e isso é importante. Deu uma segurada aí, custou porque a
parte jurídica ela traz um, assim um ela traz uma estabilidade fraca pra gente, pros
vereadores, pra atual gestão que é o Irineu, eu se eu tiver que bater na
administração para defender o povo eu bato mais se tiver que elogiar também a
gente tem que elogiar então parabéns que agora já está na parte final a onde foi,
desceu pra baixo o ofício já está na parte final né, agora só resta o prefeito assinar
né, para a contratação dos estagiários isso é importante. Eu quero parabenizar e
agradecer e estou alegre pelos alunos que vem aí sofrendo pra quem não conhece
eu queria que você levantasse uma estagiária que aqui está que vem segurando as
pontas, que vem trabalhando, segura de um lado paga do outro e não é fácil, não é
fácil por quê? Porque ela estão num momento de crise. Estamos sofrendo, mais
Vanessa Parabéns pra você que eu creio que a partir de uns 08,10 (oito, dez) dias
no máximo vocês vão estar sendo chamada para a seleção. O processo agora está
na fase final. Parabéns para o prefeito. Parabéns principalmente pra vocês que
merecem. E lembrar aqui, eu conversei com o secretário de agricultura hoje isso
Cezar nós conversamos aquele dia lá, esta tendo senhor presidente uma cobrança
muito grande na questão de horas máquinas cobrada pela agricultura principalmente
aquele caminhão que ele está fora de padrão nas cobranças por quilômetros né.
Esse recesso de todos nós, veja bem, tenho certeza que vocês foram cobrados, nós
temos que reunir o conselho de agricultura, com o prefeito, secretário de agricultura
e nós vereadores isso tem, nós temos que colocar padrão nisso aí. Né? O que está
acontecendo? Tá jogando pra cima do vereador, vereador joga pra cima do conselho
de agricultura, joga pra cima do prefeito e na verdade, na verdade ninguém fala o
que está acontecendo. E agora é boleto ou paga ou o nome vai pra lama, então nós
temos que rever isso urgente no início, no começo da nossa volta aqui nessa Casa.
Então já conversei com o secretário e com o prefeito amanhã eu convoco
vereadores nós temos uma reunião no Veloso eu queria convidar o senhor
principalmente que trabalha junto comigo lá para nós participar que tem mais coisas
a serem colocadas, então deixar essa parte aqui já claro que nós vamos ter que
reunir para decidir isso daí e convidar também a todos que aqui esta, cumprimentar
a presidenta do sindicato também eu esqueci, perdão, sua presença aqui sempre
nos ilustre. E a festa da escola do Veloso no próximo sábado a Marcélia vai fazer
parte que ela sempre participou lá vai dar inicio as 4:00h 5:00h (quatro, cinco horas)
vai ter um forró depois, tem churrasco, tem tudo, a tradição da festa como todos os
anos tem. E agora num cenário mais bonito com o término da quadra lá o povo vai
ficar mais a vontade lá, vai ter um lugar melhor pra estar prestigiando a festa.
Convidar também pra festa na comunidade Peneira a tradição da Igreja Luterana
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todo mundo sabe onde é no domingo próximo agora. Dia 06 (seis) né? Dia 06 (seis)
que vocês participem como sempre participou todos os anos. E outra coisa quero
deixar aqui, o ofício que fizemos já a 03 (três) meses a questão da limpeza do
Córrego Praça Rica é, não é reabertura do Córrego agora é limpeza, a reabertura já
foi feita ao longo dos anos e agora com a retinha mesmo limpa. Já está chegando aí
a hora das enchentes. Já começou a engrossar o caldo né e nós já passamos por
enchentes lá que Deus é misericordioso como sempre que não morrei ninguém lá
mais todo mundo sabe o que aconteceu poucos tempos atrás e nós já fizemos este
ofício aqui eu e o vereador Marcos e nós estamos amparados pela lei porque isso é
problema e se acontecer uma coisa aí Deus ajuda que não aconteça. Mais se
acontecer? E se caso morrer alguém? Isso vai complicar o prefeito, secretários,
vereadores, então veja bem nós estamos amparados na lei, nós fizemos o ofício que
a lei nos permite né, conversei com o prefeito isso tem que ser pra ontem. A
comunidade está cobrando, cobrando, cobrando, já passou 03 (três) meses da
época de limpara aquele córrego e o córrego continua lá mais eu tenho certeza que
vai ser feito, então deixar aqui as minhas falas. Eu venho senhor presidente falar
igual o doutor Celso falou com saudade dos vereadores sinceramente eu quero dizer
a verdade pra vocês a fama do senhor lá na região. Eu estava com saudade dos
vereadores de conversar, bater papo que hoje foi assim uma conversa não sei se
vocês repararam que foi sereno. Os vereadores não estavam assim arrepiado na
segunda–feira mais um momento melhor que a gente pede que permaneça assim.
Deixar aqui as minhas falas hoje no momento e mais uma vez agradecer ao prefeito
né, o prefeito tem colocado as coisas de uma forma que as vezes a gente não
entende mais depois do parecer já, já dá uma cariada de atender né quando a gente
faz um pedido a gente fica alegre. Então agradecer a Deus, agradecer a cada um
que aqui esta por estar aqui nessa sessão e ter essa Casa cheia isso é importante e
agradecer aqui também né a comunidade São Lucas né, ali está o presidente da
Associação o Rafael que representa a associação de Todos os Santos aqui
representando a comunidade São Lucas a gente agradece vocês é importante a
presença de vocês aqui nessa Casa, isso nos fortalece que vocês realmente sabe
como está o trabalho desta Casa legislativa. Meu muito obrigado. Prossegue o
senhor presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto
de Lei Executivo n° 028/2017 – Concede aumento de R$ 50,00 (cinquenta reais) no
valor do auxilio alimentação dos servidores públicos municipais, e dá outras
providências. Está em discussão o Projeto. Com a palavra o vereador Juvenal
Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Volto aqui de novo é senhor presidente,
vereadores e plenária, principalmente aos funcionários. Né doutor Celso? É
Vereador Marcos colocou muito bem é um pouquinho mais já faz a diferença nós
viemos aí de um perca salarial ao longo desses anos muito grande é um tão
sonhado plano de carreira. Né presidente? Então assim: não é que vai abafar esse
buraco dessa perca salarial mais pelo menos né dar uma aliviadazinha é R$ 50,00
(cinquenta reais) tem até a musica, né Cezar? Cinquenta real de cada funcionário
vai dar um pacotezinho até bom quando é pouquinha pessoa o valor é maior mais
quando é muito já ajuda sim o comercio R$ 50,00 (cinquenta reais) hoje se souber
usa-lo ele vai fazer uma diferençazinha, então parabenizar aí principalmente aos
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funcionários que vai ter R$ 50,00 (cinquenta reais). Prossegue o senhor presidente:
Está em discussão o projeto. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação.
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por
unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão a Indicação nº
002/2017, dos vereadores desta Casa de Leis, que solicita ao Excelentíssimo
Senhor presidente desta Casa legislativa após aprovação em Plenário que remeta
esta indicação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor Irineu Wutke, que
transfira os aparelhos de ar refrigerado do antigo prédio da Câmara Municipal de
vereadores do município de Vila Pavão/ES para serem instalados no Auditório da
escola Municipal “Professora Esther da Costa Santos” localizada na sede deste
município. Está em discussão a Indicação. Não havendo nenhuma manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Encaminho para as
comissões analisarem e emitirem seus respectivos pareceres referentes ao Projeto
de Lei nº 027/2017 – Disciplina a participação do Município de Vila Pavão/ES no
Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo – CIM Norte/ES, e dá outras
providências. Prossegue o senhor presidente: neste momento passamos para o
encerramento da nossa sessão agradecendo aqui a presença da minha digníssima
esposa que hoje veio me visitar aqui nesta Casa de Leis, agradeço a presença da
Ingrid Wutke, a presença do Cezar que faz parte do comércio, agradeço aí a
Comunidade São Lucas tá pela presença, a associação de produtores de Todos os
Santos Rafael Kiuqui, agradeço a presença da digníssima presidente do Sindicato
dos Servidores Públicos, a presença da estudante lá do CEIER? Isso. E agradeço a
presença do nosso digníssimo Jadismar aí, afinal de todos os funcionários públicos
municipais, de todos os produtores, afinal a todos, e também o nosso vicepresidente me alembrou que estava escondidinha Marcela, Marcélia? Que agora é a
nova diretora lá da escola de CMEIA de Todos os Santos parabéns que Deus te
abençoe e conceda um bom trabalho na direção daquela escola e afinal a todos os
funcionários desta Casa e os nobres vereadores no mais gente que Deus nos
abençoe, nos proteja e nos guarda, uma boa noite para todos. Como não temos
mais nada a tratar, em nome de Deus eu declaro encerrada essa Sessão Ordinária e
uma boa noite a todos e para constar, Eu Primeiro Secretário Marcos Laurenço
Kloss, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será assinada. Vila Pavão – ES,
01 de Agosto de 2017.
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