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

Ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 15 de Agosto de 2017.
Aos quinze 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 Provérbios Capítulo 3,
Versículo 27. 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 João Trancoso solicita ao Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss
para mencionar a ultima Ata. Ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 1º (primeiro) de agosto 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. Prosseguindo senhor presidente: Neste momento quero conceder a
palavra a cidadão inscrito para uso da Tribuna Livre senhora Neusdete Rossini
Moreira - Presidente do SINDIPÚBLICOS – VP - Sindicato dos Servidores Públicos
de Vila Pavão – ES, para discutir sobre assuntos do interesse dos servidores deste
município. Com a palavra à senhora Neusdete Rossini Moreira. “Assim se
pronunciou”. Cumprimentamos o presidente da Câmara senhor João Trancoso e em
nome dele cumprimentamos os demais vereadores e vereadora desta Casa de Leis.
O Sindicato vem mais uma vez defender a implementação de Políticas Públicas de
valorização dos servidores de Vila Pavão. Queremos agradecer o apoio que esta
Câmara vem dando às reivindicações do Sindicato, citamos a aprovação do
aumento do Vale Alimentação. Sabemos da importância deste aumento para os
servidores, uma vez que ao longo da carreira já tivemos perdas irreparáveis, porém,
o mesmo não pode ser paliativo para a não concessão de direitos fundamentais dos
servidores como a revisão geral anual. Continuamos em defesa de uma valorização
mais efetiva, que corrigira um pouco de nossas perdas que é a implementação dos
planos de cargos carreira e salários dos servidores. Os planos de carreira são a
prioridade deste Sindicato. Defendemos sua implementação, pois, como é sabido
por todos os nobres vereadores, que direitos como as revisões gerais anuais,
garantidas pela Constituição Federal vem sendo negligenciadas ao longo dos anos
pelos gestores, o que gerou defasagem salarial, igualando ao salário mínimo cargos
que inicialmente eram superiores ao mesmo, como é o caso dos cargos de
motorista, atendente, auxiliar de enfermagem, dentre outros. Defendemos o PCS
(plano de cargos e salários) não só pela melhoria salarial, mas, porque estes,
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incentivam o crescimento profissional, geram reconhecimento e consequentemente
maior qualidade nos serviços prestados, beneficiando todo o município. A revisão
geral de 2017 (dois mil e dezessete) ainda não foi concedida a todos os servidores,
e preocupa-nos o fato da sua não concessão, pois levará a maioria dos cargos
públicos do município à equiparação ao salário mínimo. Entendemos isso como uma
desvalorização dos servidores, que ao contrário de uma ascensão profissional, vê a
cada ano seu trabalho ser desmerecido. Por isso a defesa constante deste Sindicato
quanto ao plano de cargos e salários, que não irá corrigir todas as perdas que nós já
tivemos, mas irá amenizar um pouco as discrepâncias da carreira. Pra informação o
Sindicato já vem discutido desde o inicio desta gestão, na anterior mais vamos falar
desta e com um pouco mais de entusiasmo então nós já temos comissões de
negociações permanente, já foram formadas comissões de análise, estudo e
estruturação dos PCCS (Planos de Cargos e Carreira dos Servidores) com
representação do Sindicato e Administração Municipal. Estão sendo feitos estudos
onde serão apresentados o impacto financeiro no município. Lembrando senhores
vereadores, que em nossas análises (das comissões) procuramos observar a
realidade do município, desta forma, acreditamos que o projeto final que as
comissões apresentarão e discutirão como executivo e com o legislativo municipal
não onerarão o município sendo possível sua implementação. Acreditamos na
parceria (Sindicato, Câmara de Vereadores, Administração) por isso, novamente
vimos pedir a vocês vereadores, que façam o PCS (plano de cargos e salários)
também vossa prioridade. Estamos abertos ao diálogo para discussão e
esclarecimentos sobre o PCS sempre que solicitados. Agradecemos desde já o
apoio prestado por todos. Prosseguindo senhor presidente: Neste momento quero
conceder a palavra a Cidadão inscrito para uso da Tribuna Livre o aluno da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Professora Ana Portela de Sá”. Maurício
Saedler Dettmann. “Assim se pronunciou”. Boa tarde a todos e a todas aqui
presentes. Boa tarde a todos Saúdo o Excelentíssimo senhor presidente desta Casa
de leis João Trancoso, e os demais vereadores, representantes da sociedade
pavoenses. Estendendo esta saudação a todos que se encontram presente nesta
sessão. Hoje os alunos da 2ª (segunda) série do turno noturno da Escola
“Professora Ana Portela de Sá” se fazem presente nesta Casa para reforçar a
necessidade de maior participação da sociedade no planejamento das ações a
serem desenvolvidas no nosso município. Somos fruto de uma geração que lutou
por mudanças, que foram as ruas em busca de seus direitos, que não se deixou
acovardar diante da ditadura. Infelizmente a democracia conquistada não se
concretizou na prática, exigindo que a sociedade novamente se mobilizasse em
busca de seus direitos. Direitos esses, que gradativamente estamos perdendo, por
falta de uma representação efetiva de nossos representantes no poder. Tal fato nos
faz novamente questionar o poder vigente, que pouco tem representado os anseios
dos menos favorecidos. Não buscamos um governo “paternalista”, não queremos
“ganhar benefícios” fragmentados em períodos de crise. Queremos um governo que
olhe para a coletividade, que compreenda o seu verdadeiro papel na função que
exerce. Contudo sabemos que o cidadão também tem falhado na função de
acompanhar e fiscalizar os seus representantes. Se quisermos construir uma
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sociedade justa para todos em de fundamental importância que todos sejam
responsáveis por essas mudanças. E a mudança que queremos passa
obrigatoriamente pela melhoria na educação. É a educação o alicerce de uma
sociedade livre, capaz de liberar o cidadão das grades da ignorância e promover a
verdadeira revolução que anseia os jovens deste país. Não temos a ilusão, de
sozinhos fazer grandes mudanças em nosso país, mas somos capazes de
transformar o nosso município, essa é uma das vantagens de sermos cidadãos de
uma cidade pequena, pois conhecemos muito bem a realidade que nos cerca,
nossas potencialidades e nossas fraquezas. Como potencialidade destaca-se o
espírito de luta que caracteriza o homem do campo, que não se deixa abater e que
sempre espera no amanhã, confiante que ao terminar a tormenta o sol volta a brilhar
e as forças se removam para um novo recomeço. Infelizmente nossa maior fraqueza
se encontra na falta de união, na busca de objetivos comuns, a individualidade não
coopera para o bem comum, pelo contrário amplia as desigualdades e enfraquece a
democracia. Não foi fácil constatar que até o presente momento não sabíamos como
ocorre uma sessão na Câmara de Vereadores, muito menos como são definidos as
Leis que regem a administração pública. Concluímos com pesar que nos
encontrávamos alheios, até o momento, ao que se passa no nosso município. Essa
é uma realidade que buscamos mudar, exercer o verdadeiro papel de cidadão, e
acima de tudo, participar efetivamente das decisões realizadas por essa
administração, cooperando para uma sociedade mais justa para todos. 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° 030/2017 –
Abre crédito especial, altera anexos do PPA e LDO de 2017 e dá outras
providências. Por questão de Ordem o vereador Edvaldo Rodrigues Santos pediu a
dispensa da leitura do projeto solicitou que fosse lida somente a mensagem. O
senhor presidente coloca em votação o pedido de dispensa da leitura feita pelo
vereador. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado
por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o em
Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo n° 030/2017 – Abre
crédito especial, altera anexos do PPA e LDO de 2017 e dá outras providências.
Está em discussão o Regime de Urgência. Não havendo nenhuma manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Reprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Neste momento quero
conceder a palavra ao vereador inscrito vereador Valdeci Buge. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos e a todas, cumprimentar o presidente Vossa
Excelência, os vereadores, vereadora Vera, companheiros cumprimentar o Claudinei
professor e em nome do Claudinei eu cumprimento a todos os professores
presentes, Vicente ex-vereador, Davi Helmer e em seu nome Davi Helmer eu
cumprimento a todos os agricultores. Raony, Andréia, vizinha minha lá também
presente hoje e m nome da Andréia cumprimento a todos alunos presentes, a
Creuza diretora, a nossa chefe de gabinete, os funcionários da Câmara, até o
Bebeto hoje esta na sessão lá assistindo. Eu novamente vim discutir, debater sobre
a festa POMITAFRO de novo, agora eu já vi no jornal colocaram a participação da
Câmara. Não sei se tem algum vinculo senhor presidente? O senhor presidente
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disse que não tem. O conhecimento pra quem tem conhecimento igual hoje eu fui lá
ontem na área da saúde tá precária. Não tá bom nosso município na administração
na área da saúde. Não tem recurso, eles alegam que não tem recurso pra conserta
ambulância como tem dinheiro para fazer uma festa? Como que gasta dinheiro para
fazer uma festa e ainda no jornal eu vi ali que a Igreja a paróquia de São Pedro
participando dando apoio na festa, os pastores da Igreja Batista. Será que eles têm
conhecimento da nossa área da saúde que esta precária os padres e os pastores?
Será que eles vão apoiar a nossa, a saúde também se precisar fazer uma festa? Eu
acho que tem que ser, essa festa pode até acontecer mais eu vou brigar pra não
acontecer porque as crises do nosso município na área da saúde tá precária, então
são minhas palavras uma boa noite. Prossegue o senhor presidente: Segundo
vereador inscrito vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Vou fazer uso
da palavra, as minhas palavras são sempre poucas isso as poucas vezes que uso a
tribuna e aproveito para cumprimentar o presidente desta Casa e através de Vossa
Excelência cumprimentar a mesa, cumprimentar os demais vereadores e a
vereadora. Cumprimentar esse plenário estou vendo que o nosso plenário hoje está
lotado, tá cheio e isso é muito bom pra nós vereadores. As poucas vezes que aqui
usei a tribuna disse isso, gostava de ter essa Casa sempre cheia a gente sente
honrado com isso. Cumprimentar aos funcionários desta Casa, Cumprimentar aos
funcionários públicos que aqui se encontra, cumprimentar a presidente do Sindicato,
as diretoras de escola que aqui se encontram, cumprimentar a diretora Creuza e
desde já agradecer a presença da senhora, dos professores e dos alunos que aqui
se encontram. Gostaria que em todas as sessões tivesse assim os alunos aqui
presentes que certamente serão os futuros vereadores, serão alguns aqui futuros
prefeitos ou que sabe governadores e até mesmo presidente da república e deixo
aqui os cumprimentos e os nossos agradecimentos. Eu queria falar um pouquinho
presidente do Sindicato com respeito o que a senhora disse aqui agradecendo a
Câmara pelo apoio que teve pra aprovação daquele ticket de alimentação eu acho
que é o mínimo, é muito pouco que a Câmara pode fazer. Nós já conversamos
várias vezes com os vereadores, companheiros e encontraram uma saída com
respeito ao salário dos nossos servidores, nós sabemos que é muito pouco e até
vergonhoso um motorista com responsabilidade muito grande que a gente sabe que
tem ganhar um salário mínimo. É vergonhoso isso mais eu tenho conhecimento
também que a folha de pagamento está muito alta. A gente sabe de algumas
situações que tem como mexer eu não sei, não vou dizer aqui agora porque isso é
uma reunião interna que a gente faz com o prefeito nós mostramos algumas
soluções pra isso e acredito que ele deverá acatar algumas dessas coisas que a
gente apresentou pra ele e eu acredito que em breve nós vamos encontrar um
caminho junto com o sindicato, junto com os servidores, junto com o administrador
do executivo para encontrar uma saída pra esse, pra essa situação que se encontra
que é vergonhoso mais nós vamos juntos lutar pra isso e essa Casa em nome dos
vereadores que aqui tem nós não vamos medir esforços para encontrar uma solução
pra essa situação. Deixo aqui as minhas poucas palavras e agradeço mais uma vez
os alunos, o aluno que usou da palavra aqui e que venham sempre visitar essa
Casa. Deixo aqui os meus agradecimentos a todos. Prossegue o senhor presidente:
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Terceiro vereador inscrito aqui vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos, mais uma vez agradecer a Deus por todos que aqui
estão, cumprimentar aqui o presidente, cumprimentando o presidente eu
cumprimento os vereadores, cumprimentar aqui os secretários, produtores,
professores, todos os alunos que aqui estão, funcionários públicos, funcionários
desta Casa, cumprimentar de uma forma geral a cada um que aqui estão nesta tarde
de hoje. Cumprimentar as diretoras, diretora Marcélia e assim cumprimentar a todos.
Eu vou falar um pouquinho desse projeto do bairro Munique nós estamos apenas
derrubando a urgência do projeto por quê? O motivo de derrubar a urgência? Esse
projeto ele veio sem especificar aqui diz: calçamento de diversas ruas, então quando
se diz diversas ruas são mais presidente, então não tem aqui quantas ruas, não
especifica nome de ruas até porque para receber recurso tem que ter nome o projeto
de lei nomeando o nome das ruas não é? E veio assim de uma forma que não tem
como nós aprovar, e outra coisa portanto esse projeto vai voltar pra ser revido para
que venha aqui com clareza para que nós podemos estar autorizando de novo até
porque nós já autorizamos o repasse outro valor para se dar o término bem razoável.
E voltando as demandas eu quero deixar aqui as minhas falas, é pedindo senhor
presidente, eu apreparei uma indicação, uma indicação ela não tem muita validade
quando os gestores públicos não tem respeito com quem está fazendo e com a
população que eu creio que não é caso do nosso atual prefeito que vem se
mostrando que foi colocado muito e pregou muito na campanha o seu lado social
que dá direito a todos, nós não podemos aqui tirar o direito de um porque o meu
direito termina quando começa o seu e eu não tenho assim a realidade de
administrar do prefeito Irineu por diversas coisas aonde tem criticas tem que criticar
aonde não tem não podemos criticar. Né! E falar sobre a questão dos carreadores
senhor presidente e vereadores, eu creio que todos os vereadores vão estar
aprovando essa indicação até porque é uma obrigação nossa, nós viemos 04
(quatro) anos sem rapar carreadores na gestão passada que eu não gosto nem de
discutir até porque também não precisa e mais um ano na gestão atual, sim a casa
tá ruim tem que arrumar eu sei e ainda viemos de 04 (quatro) anos sem carreadores,
passamos o ano passado critico mais Deus teve misericórdia de nós como sempre
teve, só deu uma puxadinha de orelha porque as vezes as pessoas ultrapassam os
limites e acha que pode tudo mais na verdade tá lá em cima e toma conta de tudo é
Deus que é o nosso criador. E não tem prazo para fazer esses carreadores agora
entendeu? Porque não tivemos um ano seco o produtor não aguenta a verdade é
essa e infelizmente eu peço vou fazer uma indicação na próxima fez hoje mais não
teve pra colocar em pauta na votação que é 48 h (quarenta e oito) horas antes e
essa correria aí não deu tempo, mais já antecipando aos vereadores, senhor
presidente, pedir a aprovação na próxima sessão e vocês falar dela pode, então
deixar essas falas e que não cobrarmos carreadores, discutimos isso na nossa
reunião acho que todos os vereadores estavam lá presentes quase todos
vereadores a questão de cobrar horas máquinas a quilometragem do caminhão está
excessiva, fora de padrão e que o prefeito já está revendo isso daí até porque
também não é um projeto deles foi da gestão passada e isso tem que ficar claro
também e ele está apenas pedindo agora no projeto que revoga essa lei que ela
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venha na gestão atual pra cobrar aquilo dentro de um padrão, tá de parabéns mais
uma conquista aí que esta vindo. Falar um pouquinho aqui sobre o projeto dos
estagiários que nós aprovamos aqui há vários meses não é? E eu tive uma conversa
com o prefeito, fiquei alegre e já está na fase final, eu creio que agora, semana que
vem ele vai poder estar acionando essas pessoas para estar fazendo a seleção até
porque é um direito deles, estão fazendo suas faculdades e a situação está
complicada para todo mundo não é? Não tem hoje ninguém que fala, eu estou
tranquilo. Não existe isso não. Nós estamos num momento de crise, mais, é aí que
entra quando o poder público tem que estar atuando é nas horas ruins porque nas
horas fáceis Marcely, vereadores, tudo é fácil. Você tem uma escola para você
direcionar, você tem um milhão fica fácil, agora quando não se tem e tem que trazer
recurso, buscar recurso que esta dentro do nosso caso daí a gente repara que a
coisa não é fácil. E outra coisa que eu quero aqui dizer, eu fiz uma visita na escola
de Todos os Santos né, parabenizar a diretora mais uma vez que me recebeu e que
me acolhei que ali eu vi a situação daquele calçamento eu até postei eu acho que
isso não é crítica é uma forma de nós consertarmos porque aquele calçamento é
desumano aquele trem. Nós temos problemas no nosso calçamento mais não chega
nem rindo no calçamento de Todos os Santos que na verdade aquilo nem pode dizer
que é um calçamento. Aquele buraco de lama se uma criança cair morre no porta da
escola não é? Então assim, também não é problema da administração é problema
nas ex- administrações que ao longo dos anos vem deixando, deixando e
vereadores, presidente, nós temos que acolher isso daí com responsabilidade mais
acima de tudo que não pode passar os 04 (quatro) anos, nós temos 03 (três) anos
para elaborar isso daí, mais que deixar aquela comunidade independentemente de
política mais de levar as coisas, as coisas públicas a séria, colocar devido, o lugar
certo onde tem que colocar os recursos e Todos os Santos tem que estar na pauta
Gecimar nós conversamos em primeira pauta. Aquele calçamento é desumano,
aquela comunidade não merece um calçamento daquele não. E aí foi uma cobrança
só, parei umas 15 (quinze) pessoas é um menino numa cadeira de rodas rapaz você
precisa saber o que ele falou, falou assim, deixar essas falas, eu também quero
parabenizar a presidente do Sindicato ela foi feliz nas falas, parabenizar toda equipe
do Sindicato que está presente. Quando a senhora diz que fez todo o trabalho da
perca salarial, é muito grande não é? Se você comparar certos salários vou falar do
motorista eles estão praticamente grátis que a perca salarial é muito maior do que o
aumento salarial ao longo dos anos. É, a senhora já me acompanha a muitos
tempos quando a senhora disse que eu estou na casa a mais tempo, é a gente vem
batendo nessa tecla senhor presidente aqui uma gestão passa e entra outra, passa
e entra outra a mesma coisa continua a senhora lembra de quando eu falei a uns
anos atrás e agora nós temos que começar agir não é, e saber isso daqui é uma
coisa muito importante essa perca salarial isso desmotiva o funcionário, é o que esta
acontecendo, então nós precisamos tomar isso aqui agora com mais força não é,
unir forças com sindicato, com a câmara e o prefeito não é, e o Irineu tem uma
vantagem muito grande que ouve muito não é? E a gente tem que ouvir ou falar
depende da situação que segue não é? Cumprimentar o senhor também o exvereador Vicente, dependendo da situação a gente tem que ouvir primeiro ou às
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vezes falar primeiro então essas são as minhas falas senhor presidente e de uma
forma especial agradecer a cada um que aqui esta nesta Casa como ela esta cheia
é a gente tem que tomar o rumo certo, tem que se tomar o rumo certo em todas as
sessões mais em, assim quando está cheia isso traz uma alegria para nós
vereadores que vocês não tem noção é aqui que começa o novo governo a onde
vocês tem participação e sabem que aqui você vai conhecer o verdadeiro vereador
que esta atuando e que esta defendendo as causas sociais não é, sempre dando a
mais a quem tem menos. Essas são minhas falas. Prossegue o senhor presidente:
quarto vereador inscrito aqui vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se
pronunciou”. Boa tarde senhor presidente e em nome do presidente dessa Casa eu
saúdo os companheiros vereadores, quero também agradecer a presença do exvereador senhor Vicente, outras lideranças que aqui estão, secretárias da Câmara,
diretora do colégio, Presidente do SINDIPÚBLICOS, a nossa chefe de gabinete do
prefeito, secretária de educação de Vila Pavão, o pessoal da paroquia São Pedro, os
alunos, aquele jovem lá do canto que abrilhantou muito com as suas palavras aqui
parabéns, os funcionários públicos, o nosso amigo do almoxarifado. É eu queria
dizer a vocês que aqui estão que nós derrubamos a urgência do projeto aqui nesta
tarde, não é que nós somos contra entendeu? Quero pegar carona nas falas do vicepresidente desta Casa, a Vossa Excelência vereador Juvenal é que vai pra mesa, a
comissão vai ser feito uma análise direito, nesta Casa de Leis nós já fizemos é a
aprovação de vários abertura de crédito. Né é senhor presidente? Foram muitas
dívidas no município de Vila Pavão que nós já pagamos entendeu? Acredito eu que
esta nas proximidades aí de quase, mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
vereadores não sei se é mais ou menos, mais foi muito dinheiro entendeu por quê?
Por falta de competência de administrações passadas, falta de responsabilidade
porque o dinheiro quando é do povo tem que ser investido no direito do povo.
Acredito eu que na gestão passada deixou tantas pendências que a Câmara
Municipal de Vila Pavão hoje está fazendo mal para pagar dívida e digo a vocês que
nós somos obrigados como vereadores desta Casa de Leis a pagar mesmo porque
se vir um recurso do governo Federal até o município de Vila Pavão e topa a
certidão negativa do município o que acontece? O recurso volta para traz entendeu?
Eu quero que a sociedade do nosso município entenda-se bem que esta Casa de
Leis nós estamos em 09 (nove) vereadores, somos 09 (nove) companheiros que
estamos aqui à disposição de aprovar quaisquer coisa que venha trazer o bem
favorável da nossa sociedade do município de Vila Pavão. É pegando carona
também na conversa do vice-presidente desta Casa sobre o calçamento de Todos
os Santos, eu estive lá, fiz uma visita lá naquela comunidade e pude analisar que a
situação é bem precária pegando informação com algumas pessoas e hoje chamei
um pouco o conhecimento do secretário obras do município o senhor Alcelmo
Labareski e ele colocou pra mim, eu falei Rapaz alguma coisa tem que ser feita
naquela comunidade e ele olhou pra e falou: vereador eu já sei o que o senhor vai
falar, é sobre a questão do calçamento, tudo bem, eles estão analisando já o senhor
vereador vice-presidente desta Casa e todos os companheiros é a forma mais
correta e mais rápida de atender a questão de infraestrutura daquela comunidade
que está precária e além de algumas escolas secretaria que eu passei é até bom a
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senhora estar presente nesta tarde eu fiz uma visita na escola do Cascudo, fiz uma
visita na escola do Estevão, Filomena, inclusive uma questão de uma arvore que
tem ali eu já fiz a solicitação também né ao vosso secretário que a arvore tem uma
parte embaixo da escola já vinha afastando tem a mais ou menos em torno de 04
(quatro) meses a parede e o piso e eu vi aquela arvore está fazendo um estrago
terrível e é um perigo muito grande para as crianças que ali estudam. É eu pude
analisar também as condições da escola lá do Cascudo né, as condições que eu
pude analisar lá na Agostinho no colégio Agostinho da Silva Veloso. É isso mesmo?
Batista Veloso no Veloso também a questão é de manutenção hidráulica e também
na manutenção da parte elétrica dessas escolas. Então eu trouxe as demandas
todas estão escritas na minha agenda e quero parabenizar desde então a presença
de todos vocês e o desempenho da senhora e estarei na secretaria amanhã
passando estas demandas que já foram solicitadas segundo informações que eu
tenho dos funcionários da escola que esta solicitação já foram solicitadas a 03 (três)
meses, eu vou passar a demanda e com um prazo de 30,40 (trinta, quarenta) dias
vou retornar a escola de novo procurando as pessoas que me fizeram essa
reivindicação para ver se realmente foram atendidos os pedidos necessários, que
ontem eu cheguei na escola do Cascudo e posso dizer pra senhora que eu vi as
crianças ali em cima do livro não enxergava e perguntei o porque, professora
desculpe mais acenda as lâmpadas fica melhor para as crianças, não o senhor pode
até ligar aí mais tá tudo queimado, ... chegar o meu pedido vou levar amanhã ao
pessoal a solicitação mais pode ter certeza o mais rápido possível vocês vão ser
atendidos, fica aqui as minhas curtas palavras. Eu quero agradecer honrosamente a
presença ilustre, brilhante de cada um de vocês aqui conosco, peço a vocês que
acompanham mais e mais de perto as votações e os projetos que o poder legislativo
municipal vem aprovando entendeu, para o bem estar de cada um de vocês e
desejo a todos uma ótima tarde e que Deus abençoa. Apareça mais vezes e meu
muito obrigado. Prossegue o senhor presidente: O quinto vereador inscrito vereador
Francisco. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos que estão aqui presentes, boa
noite ao presidente desta Câmara, boa noite aos vereadores, seu eu for dar noite a
todos vai os meus 10 mim (dez minutos) né? Boa noite Vicente, secretario,
professores, alunos, funcionários dessa Casa. Vocês falaram de tudo até agora e eu
acho que o Valdeci e o Juvenal falaram quase tudo mais ficou um pouquinho pra
mim falar. Eu queria falar aqui é da saúde. A nossa saúde está uma merda. Uma
porcaria vocês desculpas aí a expressão que quando vocês votaram em mim era
desce jeito aqui. O posto de saúde é uma vergonha. Eu estou falando aqui e posso
citar algumas pessoas aqui que vai lá na saúde na sexta-feira para agendar pra
voltar daqui 15 (quinze) dias e daqui 15 (quinze) dias ele volta eles manda ele pra
Vitória não tem carro e ele tem que esperar mais 06 (seis) pra ser atendido e muitas
crianças não é pessoa adulta ou qualquer um que seja ele pode esperar esse dia
Chegar? Era isso que eu queria dizer pra vocês, que pra mim isso é uma vergonha é
brincadeira. Tem dinheiro pra educação. Não têm? Têm. Tem dinheiro pra saúde
tem? Têm, porque não faz nada? Porque não tá fazendo nada? Você vai lá em cima,
tem uma pessoa doente o Kal, vou falar logo Kal o negócio aqui seu, você precisa
de um carro, não tem, fala que não tem carro. Aí volta semana que vem, você voltou
114
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

lá Kal? Voltei, não tem carro você tem que agendar pra daqui 15 (quinze) dias e
essa criança vai aguentar isso? Essa criança vai aguentar esses dias todos? Então
gente vamos conversar, vamos juntar nós vereadores, nós fomos eleitos pelo povo,
vamos chegar no pessoal pra ver se tem dinheiro ou se não tem? Vamos supor
assim o pessoal fala Francisco você é contra a festa? Eu não sou contra festa
nenhuma não. Eu não sou contra nada não. Mais eu sou contra e a favor da saúde,
ficar do lado da saúde. Vamos falar da secretaria do senhor, o senhor está certo
esse salário ...está uma vergonha. Isso é esmola, mais tem funcionário na prefeitura
vou falar pra vocês e vocês me desculpem, tem funcionário na prefeitura que merece
ganhar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mais tem funcionário que não merece ganhar
R$ 100,00 (cem reais) não vale nada, só fica na porta da prefeitura fazendo fofoca e
falando da vida dos outros, trabalhar ele não quer, isso é uma vergonha, todo vocês
me desculpem essas são minhas curtas palavras pra vocês. Prossegue o senhor
presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Peço para fazer a leitura do Parecer da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação referente ao 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.
Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: Relator: Valdeci Buge;
Secretário: Francisco de Assis Campos e Presidente: Gecimar Rodrigues. Após a
leitura do parecer pronunciou o senhor presidente: Está em discussão o Parecer do
projeto. Com a palavra o vereador Valdeci Buge. “Assim se pronunciou”. Esse, esse
projeto nós vereadores sentemos lá e discutimos, os vereadores que faz parte da
comissão ... uma área que pra nós pavoenses vocês, até vocês, nós tentar
fiscalizando aquela área nova que está construindo lá em Nova Venécia no lugar
que você vai fazer uns exames em Vitória tem o trânsito e os custos dos carros que
vai gastar com as mecânicas, São Mateus agora vai gerar em Nova Venécia porque
o repasse da prefeitura se eu não tiver engando é R$ 4.600,00 (quatro mil e
seiscentos reais) para estar participando todo mês pagando essa taxa e se tiver em
dia sempre eu mostro pro pessoal igual estava no São Marcos que de primeiro
atendia ninguém, se tiver em dia tudo direitinho igual vem acompanhando o
vereador, a vereadora e se tiver funcionando e não atender a população pavoenses
vocês podem cobrar. Vai esta ali foi aprovado por incentivação do prefeito, eu achei
muito bom isso, fui relator e pedi aos colegas para acompanhar comigo neste projeto
na votação, muito obrigado. Prossegue o senhor presidente: está em discussão o
projeto. O parecer desculpe. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos.
“Assim se pronunciou”. Bem gente mais uma vez boa tarde. É, pegando carona nas
palavras do ilustre vereador Valdeci Buge, na realidade esse projeto, foi uma
iniciativa do Excelentíssimo senhor prefeito, o chefe do executivo dessa cidade
Irineu Wutke, eu quero parabeniza-lo por essa iniciativa e os vereadores também
acharam brilhante né vereador Gecimar? É uma questão o que vai gerar hoje no
município de Vila Pavão? Os recursos que são repassados ao vários locais inclusive
os gastos da mecânica, os gastos de viagem a Vitória, o vereador Aristeu Reetz
trabalha sempre na parte da saúde também mede todos os seus esforços, sabe
como é difícil hoje você se deslocar daqui para o hospital das clínicas, hospital
evangélico, hospital Santa Rita não é isso ou ir para Colatina e outros, o desgaste de
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peças, é manutenção, é petróleo, diárias e entra muita coisa, inclusive vocês não
esperam, vocês não encontram todas as especialidades, desculpas todas as
especialidades necessárias que merecem, pra você encontrar precisa ir para Vitória
e quando você vai a Vitória precisa viajar de madrugada, a gente sabe de que o
cidadão de idade sair daqui meia noite e meia, meu amigo pra chegar na cidade de
Colatina por exemplo: Chega ali 5:00 (cinco horas) da manhã e fica lá até a noite
quando o ônibus retorna, isso vai facilitar muito pra nossa população. É, eu
confesso vocês que foi a coisa mais brilhante que já aparecei para o nosso
município que a saúde vai melhorar, nem todas as coisas que aconteceram já no
posto de saúde vai ser encaminhado direto para aquela unidade ali no trevo que dá
acesso a Boa Esperança né vereador Valdeci, então o senhor foi muito feliz e
brilhante nas suas colocações aqui, o nosso município com aquela unidade de
saúde a gente só tem a ganhar porque tem cardiologista, cardiologista eu não sei se
tem mais segundo a informação de uma pessoa que teve aqui um dia e veio colocar
todas as especialidades pra gente, são várias pro idoso e pra criança. Entendeu? E
isso vai ser muito bom para o nosso município. O município de Vila pavão ele tem
tudo a ganhar mais uma coisa eu peço a nossa população mais um pouquinho de
paciência que eu creio em Deus que, confio muito, confio muito no poder de Deus,
todos nós confiamos, confio muito no meu prefeito Irineu e é por isso que eu vim no
palanque dele, defendo ele aqui em qualquer instancia nesta Casa de Leis.
Entendeu? Pedir a vocês que todas as dificuldades então sendo acertadas no
município e a saúde será uma grande prioridade no nosso município que vai
acontecer o mais rápido possível. Ok! Fica aqui o meu muito obrigado e espero que
o que vocês tiverem de colocar pra essa Casa de leis pra qualquer vereador vocês
venha se escrevam antecipado seja a saúde, queiram discutir sobre a saúde venha
peça permissão a essa Casa, se escreva para fazer uso dessa Casa de leis que
essa Casa de leis ela não pertence só aos vereadores, os maiores donos desta
Casa de leis aqui são a população que todos mês paga os nossos salários, o meu
muito obrigado. Prossegue o senhor presidente. Está em discussão o Parecer do
Projeto. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Peço para
fazer a leitura do Parecer da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento,
Fiscalização e Controle do 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. Parecer da Comissão de
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle: Relator: Gecimar
Rodrigues; Presidente: Juvenal Medici Ferreira e Secretário: Valdeci Buge. Após a
leitura do parecer pronunciou o senhor presidente: Está em discussão o Parecer do
Projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade.
Coloco em discussão 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. Está em discussão o
projeto. Com a palavra o vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”.
Eu agora vou ser breve, só importante frisar né, pra todos que aqui está que esse
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projeto traz uma aliança muito boa, ele vai tirar uma sobrecarga senhor presidente,
vereadores e todos que aqui está muito grande, principalmente as viagem a Vitória
né, que são cansativas principalmente é as pessoas de idade o vereador Bafaela
colocou bem, eu não gosto de falar Bafaela mais já o popular é Bafaela então é
Bafaela não tem jeito (...) Sim, então assim tira a sobrecarga da, principalmente as
pessoas de idade que para gente que está um pouco mais novo, não vou dizer novo
mais novo, porque novos nós não estamos, um pouquinho mais é cansativos essas
viagens a Vitória, a gente chega só o bagaço né e claro pra pertinho da gente que é
Nova Venécia né, em todos os aspectos vai dar uma diferença muito grande na
questão financeira do nosso município, onde o prefeito foi feliz e está sendo junto
com nós vereadores que participamos neste projeto né e são 11 (onze) cidades
contempladas, são cidades vizinhas como foi citado aqui na mensagem isso, isso é
um passo que nós lutamos né junto com vocês né, junto com o governo do Estado,
com programa que trouxe isso pra isso acontecer né e é feliz todo mundo né,
principalmente as pessoas de idade sofrem nessas viagens pra Vitória, pessoas que
fazem hemodiálise talvez um pouquinho mais perto mais continua longe né e se
Deus abençoar a gente dentro deste quadro aí nós vamos estar trazendo também
mais algumas coisas pra aqui pertinho de nós. Prossegue o senhor presidente. Está
em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Francisco de Assis campos.
“Assim se pronunciou”. Vereador Juvenal vou pegar uma caroninha aqui que você
falou muito bem, falou muito bem falado mais o Bafaela, mais se Deus quiser com
você pedir a Deus a cada um que tem família aqui esse projeto sai, não vem só no
papel porque se sair esse projeto pode levar os nossos doentes até de bicicleta até
Nova Venécia, pode levar de moto, pode levar de bicicleta, pode levar de charrete
como a gente levava antigamente porque pra economizar esse monte de sucata, de
carro velho que está só rasgando o ombro dos outros, machucando os outros, que
tem acidente com motorista nas estradas para acabar de matar os nossos familiares
isso é monte de sucatas que está aí, então isso vai melhorar muito e vou torce gente
orar, pedir a Deus para que esse projeto saia do papel que vai ser muito importante
para nós. Prossegue o senhor presidente. Está em discussão o projeto. Com a
palavra o vereador Aristeu Reetz . “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos, eu
quero dizer um pouquinho desse projeto que vocês estão falando tanta coisa, esse
projeto João, nem tudo é feito aqui tá, muita coisa você ir lá e o médico mandar pra
Vitória? A prefeitura tem que levar, então esse tratamento vai ser tudo em Nova
Venécia? Mais é não, todos. Não existe esse monte de médicos, é 12 (doze)
médicos só atende, então tem coisas que pra falar aqui, não é assim, então vocês
tem que tomar cuidado quando fala as coisas porque são coisas que a gente faz e
vai citar uma coisas que não é. Pensa que é tudo aqui mais não é não. Isso é o
mínimo que vai ser feito aqui porque nós não ... são todos os estados que estão
participando desse projeto, até o hospital de São Mateus aquela lá vai fechar em
São Mateus o INSS de lá vai vir pra cá, então isso vai entrar no dia seguinte direto
no sistema. Ver uma consulta vai direto no sistema e vai ver quando vai sair a vaga,
vai ter tanta gente vai pensar se vai consultar hoje vai ser atendido amanhã não vai
estar no sistema, então presta atenção na hora que fala assim porque de repente
alguns vai esperar as coisas muito rápido e não vai ser assim gente, não é todos os
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casos, muito obrigado a todos vocês aí. Prossegue o senhor presidente. Está em
discussão o projeto. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se
pronunciou”. Só mais um minuto. É no dia em que tivemos aqui com a participação
da pessoa que trouxe até nós o consórcio e o ex-secretário de saúde do município
de Nova Venécia né vereadora Vera a senhora que trabalhou na saúde muito
tempo? O vereador Aristeu Reetz sobre a colocação dele aqui mais ó vereador é
segundo a informação que nós temos quais vai ser atendido em Nova Venécia
acredito eu que vai ser em torno de 70% (setenta por cento) na colocação do
pessoal aqui se de 70% (setenta por cento) for atendido em Nova Venécia nós
estamos de parabéns. Não estamos? Porque até hoje não fomos atendido 10% (dez
por cento) Nova Venécia e ser atendido 70% (setenta por cento) 30 (trinta) vai para
Vitória, Colatina e outros lugares de certa forma a economia vai ser muito grande e a
sociedade do nosso município só tem a ganhar essa foi a colocação da mulher ele
colocou no dia pra gente esse consócio para colocar em discussão com os
vereadores aqui eu não se todos vereadores estiveram presentes no dia, o vereador
Aristeu, acho que quase todos. Né! O vereador Juvenal pediu a parte. Sim senhor, o
vereador Edvaldo concedeu. Pode fazer uso da tribuna. Assim se pronunciou o
vereador Juvenal. Só para deixar claro que eu prestei muita atenção nela entendeu,
e no diretor também do hospital que fez a fala aqui, aqui não fez a fala em Nova
Venécia que os outros municípios que estão contemplados incluindo Vila Pavão,
talvez o senhor não prestou atenção eles vão, eles vão ter assim uma participação
mais ativa porque já é para desafogar porque as reclamações são muitas, porque
tanto de Vitória aqui é longe, pra Agua Doce é mais longe, pra Montanha já é um
século então não tem jeito de correr desses carros aí devido a viagem cada vez mais
longa, então a contemplação desse projeto desse programa foi pra que? Pra dar
uma dinâmica e tirar um pouco a sobrecarga principalmente das cidades que estão
mais longe da sede que é a grande Vitória. Continuando o vereador Edvaldo
pronunciou: Parabéns Excelência pela colocação das suas palavras, então é isso,
pode ter certeza que como o rapaz colocou aqui é um ex-diretor do hospital e
também a moça que trouxe o projeto pra gente aqui. Entendeu? Foi muito bem
colocado que a maior parte das demandas vão ser atendidas ali na chegada de
Nova Venécia, em torno de 70, 80% (setenta, oitenta por cento) isso já é a grande
vantagem para a nossa população do município de Vila Pavão que já vem sofrendo
uma década. Entendeu? Não só vocês sofrem, todos nós sofremos pelo sofrimento
de cada um de vocês, afinal, somos todos irmãos criados pelo um só Deus.
Entendeu? Essas são minhas palavras, meu muito obrigado. Prossegue o senhor
presidente. Está em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora Vera Lucia
Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos, eu não vou, é
cumprimentar por nomes porque eu posso ser injusta com alguém tá, então
cumprimento a todos sejam todos bem vindos e sempre que puderem venha
participar conosco né, é muito bom a gente recebe-los aqui. Eu não faço parte da
comissão que avalizou esse parecer, esse parecer é foi dado aqui hoje pelas
pessoas que fazem parte da comissão, não é o projeto ainda de participação no
consórcio, por enquanto isso que está sendo votado aqui hoje é se vai se aderir o
consórcio aqui no município, se a gente, se o município vai aderir. Eu creio que mais
118
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

pra frente nós vereadores vamos votar ainda valores que serão pagos né para
serem atendidos neste consórcio, pior enquanto é só adesão do projeto, tá! Mais pra
frente a gente vai votar, é nós, quanto que a prefeitura, quanto que cada prefeitura
vai ter que repassar para esse consórcio, por enquanto é só se vai aderir o mesmo é
só isso. 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. Neste momento encaminho o
projeto de Lei Executivo nº 030/2017 – paras as comissões analisarem e emitirem os
seus respectivos pareceres. Partindo para o encerramento do nosso trabalho, quero
agradecer aqui a presença da Diretora Creuza Jann, dos professores da escola Ana
Portela de Sá, da chefe de gabinete Ingrid Wutke, a secretária de educação, aos
alunos Escola Ana Portela de Sá, aos funcionários públicos municipal, ao nosso exvereador Vicente Rosa Elias, e também a todos os funcionários desta Casa de leis, a
presidente do SINDIPÚBLICOS, também que eu presenciei alguém representando o
comércio, agradeço a presença os produtores rurais que se encontram aqui
presente, presença dos missionários da comunidade do Córrego das Flores e São
Roque do Estevão, o diretora de Todos os Santos Marcélia, professor do CEIER,
professor do Veloso o Léo e aos agentes de saúde, agradecer também aqui aos
nobres vereadores pela união, pela dedicação, né, aos trabalhos realizados aqui
nesta Casa de Leis, neste momento, como não temos mais nada a tratar, em nome
de Deus eu declaro encerrada essa Sessão Ordinária e uma boa noite para todos e
para constar, Eu Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata
que depois de aprovada será assinada. Vila Pavão – ES, 15 de Agosto de 2017.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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