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

Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 31 de Agosto de 2017.
Aos trinta e um 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 São João Capítulo 14,
Versículo 1 a 3. 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 12ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 15 (quinze) 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. Prossegue o senhor presidente: Solicitando ao primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a Leitura do Expediente do Dia, como
segue o Projeto de Lei Executivo n° 031/2017 – Abre crédito especial, altera anexo
do PPA do exercício 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 as mensagens. 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. Projeto de Lei
Executivo n° 032/2017 – Abre crédito especial, altera os anexos do PPA e LDO do
exercício de 2017 e dá outras providências. Projeto de Lei Executivo n° 033/2017 –
Autoriza a inserção do Município de Vila Pavão/ES na Associação dos Municípios
para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba –
Consórcio PRODNORTE, com fixação de cota de contribuição, e dá outras
providencias. Resolução nº 002/2017- Dispõe sobre a alteração do artigo 97 do
Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Vila Pavão e dá
outras providências. Indicação nº 008/2017, do vereador Juvenal Medici Ferreira que
ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa legislativa que após aprovação em
Plenário que remete a presente Indicação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
Senhor Irineu Wutke, para que o Poder Executivo municipal, dentro de sua
competência originaria, proceda o atendimento aos nossos produtores rurais com
horas máquinas na construção e manutenção de carreadores em suas respectivas
propriedades a titulo gratuito. Coloco em discussão o em Regime de Urgência
Especial do Projeto de Lei Executivo n° 031/2017 – Abre crédito especial, altera
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anexo do PPA do exercício de 2017 e dá outras providências. Está em discussão o
Regime de Urgência. Com a palavra ao vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim
se pronunciou”. Boa tarde senhor presidente, boa tarde ilustre pares vereadores,
boa tarde senhor Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia
Antônio Emílio, Davi Wellmer, O Guelry, o outro amigo lá, o senhor Arlindo, a
diretora da Escola de Todos os Santos Marcélia, Bebeto, a Débora, as secretárias
desta Câmara, desta Casa de leis. Senhor presidente hoje eu vejo, eu vejo é as
questões, vou tomar bater em cima delas a realidade que vem acontecendo hoje no
município de Vila Pavão porque a Câmara Municipal com a compreensão dos
nobres companheiros vereadores desta Casa estão fazendo, por causa da falta de
competência e de irresponsabilidade da administração passada 02 (dois) cidadãos o
Guelry e o outro rapaz que fugiu da memoria agora, 02 (dois) funcionários, pai de
família trabalhar dentro de um município e o cidadão que estava a frente como líder,
que dizia chefe do executivo municipal do município de Vila Pavão deixou esses 02
(dois) cidadãos passar até mesmo por dificuldades dentro do município com filho
pequeno em casa, isso pra mim, isso é uma falta de responsabilidade, uma falta de
respeito com o cidadão do nosso município viu senhor presidente? Quero dizer ao
senhor com a sua competência dentro nesta Casa com a sua honestidade viu
senhor presidente? E a parceria com os 09 (nove) vereadores desta Casa de leis
com o chefe do executivo Irineu Wutke que tomou as iniciativas e respeito pela
nossa sociedade do nosso município que esta fazendo esta devolução que é de
direito das pessoas, quero parabenizar o senhor e todos os vereadores desta Casa,
Entendeu vereadores? Os senhores estão de parabéns. Quero dizer aos senhores
que os senhores tem a humildade do tamanho da humildade de Deus porque você
sente no coração o que é um cidadão trabalhar o que é direito dele e não receber e
as vezes quando a gente fala, questiona a situação existe uma meia dúzia não
dentro da nossa Casa de Leis mais na rua que crítica, crítica a administração,
quando o prefeito é honesto e fazer a devolução que é de direito desses dois
cidadãos, espero em Deus que nós aqui fechamos os 04 (quatro) anos aqui de
mandato nesta Casa de leis mais que possamos deixar todas as honestidades que
nós estamos usando com toda a sociedade do município. Vocês merecem muito
mais, além de tudo tem o respeito dos 09 (nove) vereadores desta Casa de leis, fica
aqui o meu agradecimento e o meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente.
Observação o vereador Juvenal Medici Ferreira fez uso da palavra porém não se
dirigiu a tribuna portando o seu pronunciamento não foi digitalizado. Prossegue o
senhor presidente. 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 o em Regime de Urgência
Especial do Projeto de Lei Executivo Nº 032/2017 - Abre crédito especial, altera os
anexos do PPA e LDO do exercício de 2017 e dá outras providências. Está em
discussão a urgência do projeto. Com a palavra o vereador Valdeci Buge. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos e a todas, cumprimentar o presidente da Câmara de
Nova Venécia já é a segunda vez né? Cumprimentar o presidente o João Trancoso,
os companheiros vereadores, vereadora, a Débora sempre presente, Bebeto, a
diretora de Todos os Santos, o Arlindo Neimeg, os funcionários, Davi Welmer
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também está presente, os funcionários da câmara. Aqui veio esse projeto o 032- ele,
eu sou contra o regime de urgência do projeto, eu não sou contra o projeto porque
eu vejo que falta um pouquinho de anexo dos, ali ainda que eu vejo que está
faltando, porque eu não voto no regime de urgência? Se der um problema, eu sou
relator da Finanças e Justiça do município o vereador sou eu se um problema sou
eu, eu tenho que analisar, tem que ver o projeto, anexos, algumas coisas que eu
estou achando está ainda errado preciso de ver pra mim analisar, pra mim votar o
regime de urgência depois desse projeto, então eu sou contra o regime de urgência
do projeto. Não sou contra o projeto, sou contra o regime de urgência do projeto.
Prossegue o senhor presidente: Está em discussão o regime de urgência do projeto.
Com a palavra ao vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Mais
uma vez senhor presidente, ilustre pares vereadores, vocês aqui presentes. A
colocação do nosso ilustre vereador Valdeci Buge, ele não é contra, ele é contra a
urgência projeto, eu quero dizer que a todos vocês que nós somos favoráveis ao
projeto, esse projeto quando foi conversado lá dentro da sala da presidência, esse
projeto ele teve uma, uma outra, ele foi analisado de novo entendeu? Teve uma
caída muito grande de... se eu não me engano senhor presidente no valor de R$
36.000,00 (trinta e seis mil reais) a caída. Não é isso? Essa obra. O que existe hoje?
Se nós não aprovarmos o projeto o que vai acontecer? Isso vai demorar mais um
ano e sabe Deus quanto tempo isso não demora, uns 05(cinco) meses, 01 (um) ano
ou mais. Gente, eu quero dizer a vocês que eu agradeço a sociedade de Vila Pavão
por ter me colocado como vereador nessa Casa de leis, quero dizer a vocês todos
os projetos que forem indicados dentro da legalidade da lei que venha favorecer o
bem estar da nossa sociedade. Entendeu senhor presidente da Câmara de Nova
Venécia? Que venha trazer o bem favorável para toda a população do município
desde que esteja legal como foi analisado, reanalisado e teve uma caída no valor
muito grande, eu quero dizer aos senhores que todos esses projetos que beneficiam
o bem estar do nosso povo serei favorável (o vereador Valdeci Buge pediu a
palavra) Sim senhor respondeu o vereador Edvaldo (...). Respondendo a sua
pergunta Excelência companheiro vereador como nós conversamos dentro da sala
por incrível que pareça ele foi conversado de todos os vereadores inclusive o
vereador vice-presidente desta Casa de leis vereador Juvenal deu a opinião dele,
como senhor presidente ouviu, o primeiro secretário, o segundo secretário, vereador
Aristeu Reetz, vereadora Vera, e o vereador Gecimar, por incrível que pareça foi
bem conversado todo mundo entendeu e continuo mantendo a minha palavra. Eu
sou favorável ao projeto, fica aqui o meu muito obrigado. Prossegue o senhor
presidente. Está em discussão o a urgência do projeto. Não havendo mais
manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao
contrário se levante. Foi aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01(um) voto ao
contrário. Observação: O vereador Valdeci Buge votou contrário ao projeto. Coloco
em discussão o Projeto de Resolução Nº 002/2017 - Dispõe sobre a alteração do
artigo 97 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Vila
Pavão e dá outras providências. Coloco em discussão a urgência do projeto. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue
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o senhor presidente: Neste momento quero conceder a palavra ao primeiro vereador
inscrito vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Hoje é no gogó né
meu chefe? Mais uma vez agradecera Deus por todos nós que aqui estamos e de
uma forma especial cumprimentar o nosso presidente desta Casa, que tem
demonstrado sua honestidade acima de tudo e o vereador Juvenal e vice-presidente
desta Casa agradece o senhor e parabenizo que o senhor continua assim , o senhor
presidente agradece dizendo muito obrigado, que nós vamos, nós, eu quero
cumprimentar da mesma forma a Mesa, os vereadores, funcionários da Casa,
cumprimentar aos agricultores, cumprimentar de uma forma especial a cada um que
aqui esta, cumprimentar a nossa diretora da Escola de Todos os Santos Marcélia
que sempre está presente, Bebeto também sempre está presente, Débora, como
todos os vereadores aqui conosco, sempre firme não é? Cumprimentar o Arlindo
Neimeg e a esposa aqui presente o senhor engrandece representa os produtores
rurais aqui hoje, cumprimentar de uma forma especial o presidente da Câmara de
Nova Venécia já pela terceira vez se eu não me engano aqui a gente tem assim a
grandeza e a honra de receber o senhor aqui juntamente com Ruan que é o diretor
da Câmara que também eu agradeço a presença dele. É iniciando as falas senhor
presidente eu quero assim pedir ao prefeito aproveitar ao Guelry aqui e o menino
aqui, pedir ao prefeito que, é a gente entende que ele comissiona cargo sendo que
ele é prefeito mais que também abra um espaço né, as pessoas que fizeram o
concurso simplificado que estão aí na espera né, a gente vê funcionários que
fizeram aí que estão a espera um é o Guelry funcionário que já trabalhou, pessoas
do município que a gente fica triste porque assim comissionar um cargo é uma coisa
do executivo, é do prefeito, é um direito do prefeito mais, que ele veja com bons
olhos também os que fizeram o concurso simplificado que de uma forma geral né,
ele, ele sabe que tá aí, ele sabe quem é, pedir ao prefeito que bote esse gesto e que
chame, eu acho que ainda há um espaço sim. É, eu quero colocar aqui nas minhas
poucas falas né, é falar lá da comunidade vereador Marcos primeiramente pedir
desculpas, essa indicação ela foi colocada mais fugiu da minha memória que nós
combinamos e conversamos, nós somos 02 (dois) vereadores da comunidade Praça
Rica presidente e que nós trabalhamos juntos, então deixar aqui registrado, gravado
essa indicação ela é minha, do vereador Marcos, a indicação dos carreadores né,
que isso fique certo que é nós dois conversar que isso fugiu da mente e eu quero
assim de uma forma especial já adiantar senhor presidente, já adiantar sobre essa
indicação, essa indicação eu já venho ao longo desses anos lutando, são quase 16
(dezesseis) anos é muito anos representando o município com muita honra, muita
honra nunca foi cobrado carreadores, nós viemos de um ano passado terrível,
acabou tudo, não tinha mais nada. Você via aí é mato seco as lavouras se
acabaram. Viemos de 04 (quatro) anos de um governo podre que nem sequer deu
obediência de pagar funcionários que tinha horas extras pra receber como foi dito
aqui há poucos minutos né, e que o novo governo assumiu né, já tem mostrado
diferença em alguns setores é óbvio que é devagar que é o regimento, é a lei não se
pode colocar os bois na frente das boiadas porque vai dar problema, mais que
também não fez carreadores. Né? Então vejam bem: Qual é o assunto? O produtor
rural não aguenta mais vereadores, pessoas que aqui nos assiste, não aguenta mais
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né, nós viemos de 04 (quatro) anos de seca, e mais 01(um) ano que não foi feito,
então que agora tiver o bom senso não é, que agora qualquer coisa é muita coisa
para o produtor rural. Eu sou produtor rural, trabalho na roça vocês tudo sabe disso
não é nós carregamos 04 (quatro) anos café na cacunda igual burro, todo produtor
sabe disso, os que não carregaram foi porque fizeram, pagaram, então assim: é uma
decência, é uma indecência eu não sei qual o nome mais eu acho que é indecência
de um governo, de um município agrícola que coloca o pão na mesa de cada um
são os agricultores, são as mãos calejadas que estão na roça principalmente isso
não quer dizer que os outros não trabalham cada um tem a sua escala, aí tem o
comércio, tem enfim não vamos entrar nesse mérito mais, eu quero priorizar aqui
principalmente os agricultores, principalmente do município de Vila Pavão que é
município que tem um povo hospitaleiro e trabalhador, você vai nessas roças vê os
loirinhos, umas negrinhas estão lá tudo trabalhando, meninos, crianças porque (...)
ele quer um carreador que é uma coisa barata senhor presidente, uma coisa barata
vereadores que não se pode cobrar. Meu Deus um patrol, um óleo um município que
arrecada R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais) que a arrecadação está nesse parâmetro à gente
sabe, a gente tem números consegue isso aqui, tem comprovar e aí eu tenho
conversado com o atual prefeito que é meu amigo particular fora a política, político
não é amigo de político e vereador não é amigo de vereador nós temos que
defender a classe que traz o pão a nossa, a nossa mesa, então vejam bem: Essa
indicação senhor presidente e vereadores era minha e do vereador Marcos mais é
dos 09 (nove) vereadores porque nós sabemos que o produtor rural é o carro chefe
do executivo, então assim: Eu nem vou falar mais na indicação porque eu já falei nos
meu minutos pra mim, assim não enjoar no popular brasileiro mais que fique claro
que isso não é fazendo política isso é em nome da Câmara de vereadores o
produtor rural está pedindo misericórdia, então eu peço essa indicação nós os nove
vereadores que levem a comunidade vereador Valdeci você que é do interior, os
vereadores daqui também né que não é mais que convive com o produtor rural. O
município está sofrendo mais o povo de Vila Pavão principalmente o produtor rural
ele está sofrendo, está morrendo. Nós precisamos de agir e eu dei certeza pra vocês
ao longo desses 16 (dezesseis) anos que estou completando, eu já passei por muita
coisa né, mais eu tenho certeza o pouco que entendo de leis, principalmente as leis
orgânicas e a arrecadação que nós temos que o produtor não para de pagar
impostos não. O produtor não para de comer, o produtor ele tem que comer e beber,
e trabalhar, nós podemos sim, o prefeito tem como sim fazer esses carreadores e o
certo e não cobrar ano nenhum porque o gasto é mínimo, que só uma patrol e um
funcionário e o petróleo, então assim, e a grandeza e a forma que esses carreadores
traz aos produtores rurais tira uma sobrecarga das costa da gente, que a gente não
é burro pra carregar café nas costas não. Aqui fica o meu relato e indignação disso
daí. O senhor presidente prossegue agradecendo ao vereador. Segundo vereador
inscrito vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Mais uma vez
retorno a essa tribuna como já saudei todos vocês aqui, quero agradecer mais uma
vez pela ilustre amizade e visita de cada um de vocês em nosso meio. Quero aqui
saudar o vice-presidente desta Casa Vossa Excelência senhor vereador Juvenal
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Medici por essa indicação, indicação brilhante no momento quero estender as
minhas desculpas também a Vossa Excelência senhor vereador que eu não sabia
de sua indicação e fiz um questionamento lá dentro da sala na presença de todos os
vereadores e como todos nós aqui somos filhos de um Deus e temos a tamanha
humildade de se humilhar diante das pessoas, eu peço desculpas, depois eu dei
uma lida na sua indicação, o senhor está de parabéns, brilhante indicação do senhor
neste município e quero questionar aqui a respeito da dos 04 (quatro) anos, eu não
falo 04 (quatro) anos eu falo 05 (cinco) anos né Marcélia? Vocês que são produtores
rurais, o senhor Arlindo Neimeg, o Davi Wellmer que é produtor do nosso município
e outros que sofreram. Né Davi? 05 (cinco) anos no município foi 05 (cinco) anos de
descaso de tanta coisa que infelizmente acabou a seca também e o produtor
também tirar dinheiro de onde para pagar as obra de horas máquinas particular?
Não tinha como. Vejo hoje ééé que o nosso município de Vila Pavão, ontem
inclusive eu estive lá na Santa Eliza que é um dever do vereador fiscalizar, a
empresa ganhou a licitação. Qual é a minha? Saiu duas, 03 (três) máquinas para
consertar eu vou lá conferir esse negócio tá bunitinho mesmo, se tá feito o trabalho,
quero dizer vereador Valdeci Buge quero dizer a Vossa Excelência aquele trator que
o senhor fala que foi colocado açúcar no motor dele não sei a onde foi (...)
Assentamento Três Corações que bateu o motor, quero dizer pro senhor que aquele
trator tá zerado, tá com uma grade lá zerado engatado nele e já está vindo para Vila
Pavão se não chegou está para chegar entendeu? E parabenizar os senhores todos
os vereadores o senhor vereador Valdeci Buge, vereador Gecimar, vereadora Vera,
Aristeu, todos os vereadores, todas as indicações que vocês já fizeram no município
de Vila Pavão, quando um vereador faz uma indicação que venha favorecer o bem
estar. Entendeu senhor presidente da Câmara de Nova Venécia Antônio Emílio? É
sinal que ele quer o bem do povo. E esses vereadores aqui da Câmara de Vila
Pavão são vereadores que realmente tem compromisso com a sociedade do nosso
município. Quero questionar aqui sobre secretários de obras do município de Vila
Pavão senhor Anselmo Labareski é o secretário que essa semana eu liguei pra ele
mais de 10 (dez) vezes eu não sei o que acontece no telefone dele porque o
telefone dele chamar, chama e cai na caixa postal mais quando a gente chega no
setor de obras ele fica o tempo todo no celular, ouvido no celular eu quero que vai
pra ata o que eu estou falando. Às vezes fica pendurado no celular, senhor
presidente se as coisas continuar desta forma eu acho que o senhor, como nós
vereadores. Entendeu vice-presidente desta Casa de leis? Poderíamos chamar o
secretário de obras do município de Vila Pavão para esclarecer qual é o motivo que
ele não atende a solicitação dos vereadores que todos os vereadores reclamam que
liga pra ele e ele não atende, eu mesmo sou testemunha, aí o cara fala mais, ele
não é do executivo, não é da base do executivo, não estou preocupado com isso
porque não é chefe do executivo, não é vereador não é secretário que paga o meu
salário no município não. Quem paga o meu salário no município de Vila Pavão são
o povo. Vocês estão entendendo? Aí fiz a solicitação daquele bueiro que os
senhores sabem que tem aqui que as carretas passa que eu acho totalmente fora de
lei carreta passar neste fundo aqui, que aqui não tem estrutura adequada para uma
carreta passar ali com 01 (um) bloco 02 (dois) encima, pode uma hora tombar um
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bloco daquele e cair em cima de uma casa de um cidadão o problema vai ser maior
para o nosso município de Vila Pavão. Levaram a máquina pra lá, a máquina ficou
quase até 3:00h (três horas) da tarde, o maquinista o pobre coitado que depende de
horas da máquina e a máquina escorada na beira do bueiro quando foi resolver o
problema era 4:00h (quatro horas) da tarde. Eu queria descobrir quem é o secretário
de obras município de Vila Pavão, porque por incrível que pareça o nosso secretário,
ele é mandado por terceiros, ou os senhores não sabem disso? Por incrível que
pareça todos os vereadores aqui sabem disso. Um secretário que foi nomeado para
assumir um cargo dele de responsabilidade. Entendeu senhor presidente da Câmara
de Nova Venécia? Pra assumir a responsabilidade e o dever dele de atender a
população, se não tem experiência deixa pra outro. Está entendendo? Se não tem
experiência não aceita opinião de terceiros. Quem é o secretário A ou B? Então
quero pedir a Vossa Excelência senhor presidente desta Casa, os ilustre pares
vereadores vamos fazer mais um teste vamos ligar pra ele pra ver se atende e se
não atender eu peço ao senhor a gentiliza de fazer uma carta e mandar pra ele pra
ele vir nessa Casa de Leis prestar esclarecimento do que está acontecendo e se eu
descobrir quem é o secretário de obras do município porque se ele foi nomeado pra
ser secretário do município de Vila Pavão ele tem que ter a tamanha competência e
responsabilidade. Entendeu? De atender a sociedade no momento que mais
precisa. Fica aqui as minhas palavras e o meu muito obrigado. (...) Prossegue o
senhor presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto
de lei Executivo nº 031/2017 – Abre crédito especial, altera anexo do PPA do
exercício de 2017 e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade.
Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Projeto de lei Executivo nº
032/2017 - Abre crédito especial, altera os anexos do PPA e LDO do exercício de
2017 e dá outras providências. Está em discussão o projeto Não havendo nenhuma
manifestação. Coloco em votação. Aprovado por 07 (sete) votos favorável e 01 (um)
voto ao contrário. Observação: (o vereador Valdeci Buge votou contra). Prossegue o
senhor presidente: Coloco em discussão o Projeto de Resolução nº 002/2017 Dispõe sobre a alteração do artigo 97 do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores do Município de Vila Pavão e dá outras providências. Está em discussão
o projeto Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Aprovado por
unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão a Indicação nº
008/2017, do vereador Juvenal Medici Ferreira que ao Excelentíssimo Senhor
Presidente desta Casa legislativa que após aprovação em Plenário que remete a
presente Indicação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Irineu Wutke, para
que o Poder Executivo municipal, dentro de sua competência originaria, proceda o
atendimento aos nossos produtores rurais com horas máquinas na construção e
manutenção de carreadores em suas respectivas propriedades a titulo gratuito. Está
em discussão a Indicação. Observação: Como o vereador Juvenal Medici Ferreira
fez seu pronunciamento sentado não foi feito a digitalização de suas falas. Não
havendo mais manifestação. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade.
Prossegue o senhor presidente: Encaminho o Projeto Lei nº 033/2017 – para as
comissões analisarem e emitirem os seus respectivos pareceres sobre a matéria
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que; Autoriza a inserção do município de Vila Pavão/ES na Associação dos
Municípios para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte
Capixaba – Consorcio PRODNORTE, com fixação de cota de contribuição, e dá
outras providências. Observação: O vereador Marcos Laurenço Kloss pediu ao
senhor presidente João Trancoso pela Ordem pediu ao presidente o para fazer uso
da Tribuna. O senhor presidente João Trancoso pronunciou pela Ordem concedo ao
vereador primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss. “Assim se pronunciou”. Agora
sim, gostaria de dar o meu boa noite a todos, cumprimentar o meu querido
presidente João, a Mesa, segundo secretário Francisco, vice-presidente Juvenal,
meus amigos aí, amiga Vera vereadores, a todos aqui presentes, presidente da
Câmara de Nova Venécia Antônio Emilio. Ruan né? Diretor também lá da Câmara
de Nova Venécia, aos meu amigos aqui sentados, seu Arlindo produtor rural aqui
representando aqui a classe dos produtores, nossa amiga Debora, Bebeto, nossos
funcionários dessa Casa de leis. É, em primeiro lugar gostaria de estar agradecendo
neste momento ao senhor presidente e também aos meu companheiros, meus
amigos e amiga Vera que apoiaram aí e votaram pela a troca dos dias das nossas
Sessões , a qual eu sinto um dos maiores privilegiados né, por causa que eu já
havia explicado com relação ao dia 1º (primeiro) e ao dia 15 (quinze) por exemplo
deste mês o qual amanhã cairia em uma sexta-feira e por eu ser adventista do
sétimo dia, guardador do sábado as horas sabáticas pra nós se inicia amanhã no
horário do por do sol, então agradeço em primeiro lugar a Deus e aos meu
companheiros por ter apoiado aí e votado então a favor. Também gostaria de
parabenizar ao senhor presidente por ter nos concedido aí as nossas carteirinhas de
vereador a qual eu já tó carregando a minha no bolso com muito orgulho e fiquei
muito feliz e creio que os meu companheiros aí, companhia Vera também estão
felizes e também pelo prisma que está em cima de cada mesas aí com os nossos
nomes, então é motivo de muita alegria. Nós estamos aí em um mandato onde a
Câmara,(...) ham? A galeria também está ali que será pendurada agora em breve
né, chegou a poucos dias é então como a administração da prefeitura renovou aqui
na Câmara também mudou bastante e nós estamos aí para fazer a diferença para o
bem do povo, então estamos nesta luta aí que Deus possa continuar nos
abençoando. Agora gostaria de estar pegando carona nas falas no meu
companheiro e amigo vereador Bafaela onde o senhor já vem relatando a questão
da dificuldade de, a nossa comunicação com o secretariado da nossa administração,
realmente eu sou mais uma testemunha dessas dificuldades que nós estamos
enfrentando com... já tive algumas dificuldades com o secretário de obras, hoje em
dia já melhorou um pouquinho mais a poucos dias novamente eu tentei ligar, não me
atende, depois teve um dia que meu pai também produtor e empresário deste
município também tentou fazer algumas ligações pra ele reivindicando alguns
serviços, alguma obra a qual o mesmo também não retornou, não atendeu a várias
tentativas. E gostaria de pegar carona mais firme em cima do nosso secretário de
agricultura aonde venho tentando é através dele atendeu ao pedido de um amigo
meu também produtor rural deste município e o qual foi me enrolando, me
enrolando, semana que vem eu atendo, semana que vem eu atendo e foi passando,
foi passando quando chegou agora por ultimo na semana passada, tentei vários
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contatos com ele, não me retornou, não me atendeu e quando chegou em um
momento eu pedi pra uma amigo meu vereador também ligar, ele ligou e logo em
seguida o secretário atendeu ele, então gostaria de relatar que o secretário está
escolhendo a quem ele quer atender neste município e não é dessa maneira que
funciona, secretário está ali para atender a todos os produtores, nós vereadores que
estamos constituído autoridades neste município não é? Então se o povo vem
cobrar a gente, os produtores nos cobram porque que nós não podemos levar o
pedido também aos secretários? E aí chega lá o secretário não nós atende ou se
nos atende igual teve um caso que chegou a falar pra mim que era pra falar pro
produtor ir lá procurar ele. Então pra que serve então a gente pra estar aqui como
vereador, só pra estar então aqui na Câmara? Então nós já, eu já ouvi esse ditado aí
na rua que o vereador ele está servindo de para-choque tudo para ser espancado
vem encima da gente, então quando nós temos esses pedidos vamos aos
secretários, eles tem por obrigação nos atender. Se em algumas ocasiões eles não
estão, ele está ocupado e não pode nos atender obrigação deles então é retornar a
ligação assim que possível para ver o que está acontecendo e por ultimo gostaria
então de estar parabenizando o nosso prefeito, ao vice-prefeito e aos motoristas do
caminhão pipa que estão mais uma vez transportando água e abastecendo nossa
comunidade lá em Praça Rica onde o meu amigo e vereador Juvenal e eu pedimos
mais uma vez ao prefeito para que nos atendesse porque o mesmo se fazia
necessário porque a nossa, o nosso Córrego onde há a captação da Cesan pro rural
secou mais uma vez devido a essa crise hídrica que estamos enfrentando e mais
uma vez então o caminhão está lá nos atendendo já na 3ª (terceira) semana que
está lá nos atendendo. Agradecer também aos empresários senhor Robretto que
está mais uma vez concedendo agua do seu poço artesiano para atender a nossa
comunidade. É também agradecer, o vereador Edvaldo Rodrigues Santos pediu ao
vereador Marcos Laurenço Kloss a parte para fazer pronunciamento o vereador
Concedeu dizendo sim. “Assim se pronunciou” pegando carona nas palavras do
senhor e o que o vereador Juvenal falou é o certo, a comunidade está sendo
atendida como foi citado nome de um funcionário aqui que fez a viagem correta e o
outro chegou queria que o senhor explicasse isso daí e nós vereadores tomar as
providências que às vezes tem funcionários públicos que não respeita prefeito, não
respeita vice-prefeito, não repita vereador e nem ninguém não. O vice-presidente
desta Casa de Leis chegou para o rapaz, à comunidade necessitada entendeu
senhores vereadores o que ele falou? ... o que que ele colocou foi essa, se o cara
tinha feito as 03 (três) viagens era puxa saco, rapaz quero dizer uma coisa aqui,
funcionário público é feito para trabalhar quando é pra defender nesta Casa de Leis
nós defendemos funcionário público mais se for para tomar as providências contra o
funcionário público efetivo existe a lei que ampara o funcionário público efetivo
desde que ele exerça a função dele e cumpra o seu horário correto, mais existe
também a Lei que pune ele. Entendeu? Meu muito obrigado. Continuando o
pronunciamento o vereador Marcos Laurenço Kloss. Belas palavras é gostaria de
pegar carona então aí também o qual eu sou funcionário público efetivo de licença
não remunerada atualmente né, mais estou só exercendo aqui a minha função como
vereador, eu observo e lembro que das palavras do meu amigo vereador Juvenal
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que há poucos dias disse que tem funcionários aí que fazem jus os salario que eles
recebem mais infelizmente tem funcionários que não valem, não merecem ganhar
R$ 100,00 (cem reais) pelo que faz, porque atende com mal vontade um produtor,
eu falei ali dentro na sala hoje, os produtores que estão tão sofridos devido a tantas
crises, a seca, a perda da produção cafeeira e aí hoje em dia chega lá o funcionário
com a máquina pra atender o produtor ele não faz do jeito que o produtor quer. Ele
faz como? Da maneira que ele mesmo quer, atende com mal vontade, chega lá
atrasado, quer ir embora mais cedo, então o produtor fica mal atendido e insatisfeito,
então nós devemos estar olhando aí para que nossos funcionários possam estar
atendendo de uma maneira mais especial a os nossos produtores e também a todo
nosso município. E finalizando então, gostaria de mais uma vez agradecer a, ao
prefeito e a administração dele onde também atendeu o nosso pedido. Né Juvenal?
Com a limpeza do córrego lá de Praça Rica onde estava dando muitos mosquitos, a
gente estava preocupado, tinha a cobrança da população e nós ... nós fizemos esse
pedido através de um ofício e a máquina foi lá, fez essa limpeza, então nós estamos
felizes, satisfeitos, também fez uma boa limpeza lá no nosso campo ONDE nós
estamos tentando resgatar o esporte é fazendo um re... fazendo um reavivamento
naquele campo, então essas são minhas palavras, gostaria de agradecer e dar um
boa noite a todos. Senhor presidente o convite né? Temos aqui o convite da
prefeitura Municipal de Vila Pavão. Convite: A Prefeitura Municipal juntamente com a
Câmara de Vereadores tem a honra de convidar você e sua família para participar
de uma Audiência Pública onde será apresentada a prestação de contas parcial do
Governo Municipal, bem como, a realização de ampla discussão vislumbrando a
comunicação e interação entre vários setores as sociedade, comunidade local e
autoridades públicas. Data: dia 04/09/2017 (quatro de setembro de dois mil e
dezessete); Horário: as 18 h e 30 mim (dezoito horas e trinta minutos); Local:
Pavilhão da Igreja Adventista do 7º (Sétimo) dia; Endereço: Centro-Praça Rica Vila
Pavão/ES. (...). Prossegue o senhor presidente: Gente, vamos para o encerramento.
Neste momento quero fazer um agradecimento especial ao nosso bondoso e
querido Deus, que nos deu a sabedoria, nos deu a inteligência tá, de estarmos aqui
neste momento, nesta sessão de trabalhos votamos os projetos e nos dando
esclarecimento né, que devemos ter. Agradecer aos nobres, agradecer neste
momento né, a presença de todos que aqui se fazem presentes, mais uma vez o
nosso querido presidente da nossa querida Nova Venécia a qual somos, o município
de Vila Pavão é filho de Nova Venécia tá, agradecer mais uma vez a vossa presença
e do Diretor da Câmara do município de Nova Venécia e dos nossos também
funcionários que se fazem aqui presentes e a todos os produtores, que Deus nos
abençoe. Como não temos mais nada a tratar, em nome de Deus eu declaro
encerrada essa Sessão Ordinária e para constar, Eu Primeiro Secretário Marcos
Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será assinada. Vila
Pavão – ES, 31 de Agosto de 2017.
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