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

Ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 19 de setembro de 2017.
Aos dezenove dias do mês setembro 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 1º João Capítulo 4,
Versículo 7 a 9. 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 13ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 31 (trinta e um) 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° 034/2017 – Cria o cargo de contador e suas
respectivas vagas, e dá outras providências; Projeto de Lei Executivo n° 035/2017 –
Denomina Agneu Aquino de Oliveira, a quadra poliesportiva do CMEA “Agostinho
Veloso” e dá outras providências; Projeto de Lei Executivo n° 036/2017 – Dispõe
sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providências;
Projeto de Lei Legislativo nº 004/2017 - Que dispõe sobre a denominação da ponte
construída sobre o Rio Cricaré, que liga o Município de Vila Pavão/ES ao Município
de Nova Venécia/ES, na localidade de São Gonçalo, e dá outras providencias;
Indicação nº 009/2017 – dos vereadores: João Trancoso, Francisco de Assis
Campos, Gecimar Rodrigues e Valdeci Buge, que solicita ao Excelentíssimo Senhor
Presidente desta Casa legislativa que após aprovação em Plenário envie a presente
Indicação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Irineu Wutke, para que o
mesmo envide esforços no sentido de providenciar a iluminação do Estádio
Municipal “Orlando Ferrari” e sua constante manutenção; Indicação nº 010/2017 –
dos vereadores: João Trancoso, Francisco de Assis Campos, Gecimar Rodrigues e
Valdeci Buge, que solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa
legislativa que após aprovação em Plenário envie a presente Indicação ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Irineu Wutke, para que o mesmo envide
esforços no sentido de providenciar, em regime de urgência a reparação do
calçamento da Avenida Principal do Patrimônio de Todos os Santos, bem como
fazer manutenção da mesma; Indicação nº 011/2017 – do vereador: Gecimar
Rodrigues, solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa legislativa que
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após aprovação em Plenário envie a presente Indicação ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, senhor Irineu Wutke, para que o mesmo envide esforços no sentido de
Regularizar a Feira Livre Municipal dos Produtores do Município de Vila Pavão/ES.;
Indicação nº 012/2017 – da vereadora: Vera Lucia Elias de Souza, solicita ao
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa legislativa que após aprovação em
Plenário envie a presente Indicação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor
Irineu Wutke, para que o mesmo envide esforços no sentido de providenciar a
Iluminação do cemitério Municipal e Construir o Muro do mesmo. Coloco em
discussão o em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Legislativo n°
004/2017 – Que dispõe sobre a denominação da ponte construída sobre o Rio
Cricaré, que liga o Município de Vila Pavão/ES ao Município de Nova Venécia/ES,
na localidade de São Gonçalo, e dá outras providencias. Está 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 o senhor presidente: Neste momento quero conceder a
palavra ao primeiro vereador inscrito vereadora Vera Lucia Elias de Souza. “Assim
se pronunciou”. Boa noite a todos, gostaria de agradecer a presença de cada um
aqui, pessoal do Sindicato dos Trabalhadores que vão concorrer à nova chapa para
o sindicato, ao Vilmar e esposa, a Débora, Bebeto, aos funcionários da Câmara, aos
colegas vereadores, ao presidente João Trancoso, aos produtores aqui presentes
Marquim, o Bening, o Mário, também a Ingrid chefe de gabinete, como são poucas
as pessoas dá para falar o nome de todo mundo, e ao meu irmão também que está
sentado lá fora,...agradecer a presença de todos. É eu gostaria de estar falando aqui
sobre uma indicação que eu fiz, éé, com a ajuda dos meus colegas vereadores que
todos votaram na época, uma indicação para estar passando o ar condicionado, os
ar condicionados que estava na Câmara velha, estavam parados. Né? E fiz a
indicação pra poder estar passando para EMEF Escola Municipal pra professora,
diretora lá é usar o ar a onde ela precisar né, e eu gostaria de agradecer aos
vereadores que todos neste dia da votação, votara, enfim, e que eu estou
acompanhando esses ar chegarem lá na escola, mais eu estou acompanhando é
porque o chefe de patrimônio da Câmara e o chefe de patrimônio da prefeitura eles
estão, é articulando pra pode estar levando esses ar pra lá, mais amanhã eu
acredito que vai dar certo, então eu gostaria de agradecer né também a todos que
empenharam para que isso acontecesse, eu acredito que amanhã de tarde vão estar
lá na escola. Também gostaria de parabenizar ao prefeito, aos vereadores né, sobre
esse, essa lei que nós votamos aqui pra beneficiar os estagiários do município e
agora saiu, foram classificados 52 (cinquenta e dois) alunos 14 (catorze) de curso
superior e 01 (um) de curso técnico né, tudo com o esforço também de todos os
vereadores que todos votaram a favor e agora com muita, com muita garra né
Juvenal isso vem desde o ano passado. Né? Agora vai sair do papel se Deus quiser,
não vai demorar muitos dias mais não. Quero parabenizar também é ao povo de Vila
Pavão que está se empenhando para que a festa da POMITAFRO aconteça, apesar
de que festa a gente sabe que o momento é um momento difícil, a gente está
passando por dificuldades mais também nós temos que voltar atrás e pensar que o
povo também precisa de um pouco de lazer né porque se não se o povo não tiver
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um pouco de lazer e a gente acredita que o recurso que, pra poder fazer essas festa
será, é tirado de, de patrocínio ne e vai sair pouca coisa dos recursos do município,
a gente pensa que acredita que aconteça né! A gente torça para que isso aconteça,
então parabenizar a comunidade por estar né proporcionando essa festa cultural no
nosso município e gostaria também lembrar que amanhã é o dia do aniversário do
nosso prefeito do nosso município, que é o nosso prefeito né. Num, num assim, a
gente fala nosso prefeito porque ele é o administrador do nosso município né é ele
que administra pra todos nós, então a gente lembrar que amanhã é o dia do
aniversário dele. Sobre a indicação que eu coloquei aqui, eu conto com a
colaboração de todos os colegas né, do cemitério, da iluminação e do muro que é
uma coisa que ao povo vem cobrando a gente a muito tempo né e a gente precisa
que aquilo lá seja um local di, di de mais respeito né é a onde estão depositados os
restos mortais dos nossos entes queridos, então a gente gostaria que fosse assim
mais respeitados e que tivesse mais segurança e agente vê que animal pisoteia as
catacumbas, né, quebram igual foi falado aqui no projeto que as vezes pessoas
usam drogas lá dentro, outros usam até pra outras coisas, então gostaria da
colaboração dos colegas, pudessem estar votando eu agradeço muito e é isso o
meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente: Agradecendo a vereadora. O
segundo vereador inscrito vereador Valdeci Buge. “Assim se pronunciou”. Boa noite
a todas e a todos presentes, meus companheiros vereadores, vereadora Vera, ao
Excelentíssimo Presidente da Câmara João Trancoso que sempre conversa com a
gente sempre dando os nossos apoio e também tá agradecendo os nossos
agricultores presente, a chapa que está concorrendo do sindicato de Nova Venécia,
02 (dois) jovens , está na luta aí, tá presente sempre, tá correndo, recorrendo a
chapa aí, a chapa única que tem pra fazer, eu vou está apoiando, eu vou pedir
apoio na região, o irmão do vereador Gecimar aí, Nego sempre foi companheiro,
sempre esteve na luta, a esposa, o filho dele presente, a Ingrid chefe de gabinete,
Bebeto, Débora e funcionários. Eu quero colocar aqui um pouco, fazer um
agradecimento, quando faz, quando eles faz alguma coisa pra comunidade eu
sempre gosto de agradecer, dará os parabéns ao Henrique, o Anselmo que fizeram
alguns trabalhos na região e até pra mim eles fizeram demoraram de 08 (oito) meses
foram fazer agora igual teve vereador Juvenal a vossa Excelência colocou ali que
cobrar horas máquinas é muito caro. Eu acho que é caro! Eu paguei lá nas poucas
horas máquinas que fizeram pra mim lá eu paguei R$ 800,00 (oitocentos reais) e
poucos contos, paguei ainda não, fiz o boleto e vou pagar agora. Eu acho que fica
caro, pra alguns produtores que não colheram café, 03,04 (três, quatro) anos que
aconteceu no nosso município e tem gente que não consegue pagar, eu acho que é
caro, tinha que cair pra uns R$ 30,00 (trinta reais) 20 (vinte reais) a hora máquina
para o agricultor trabalhar tranquilo. E eu quero colocar a festa, a nossa festa
POMITAFRO eu sempre fui contra, eu sempre bati nas Vossas Excelências sabe eu
sempre bati contra a festa, contra a festa não, contra o investimento do recurso
público que pode ser investido na saúde, na agricultura, em outras áreas aí para
melhorar o nosso município. O prefeito alegou esses dias pra nós Gecimar numa
reunião que vai ser gasto por aí uns R$ 50.000,00 40.000,00, 50.000,00 (cinquenta
mil reais, quarenta, cinquenta mil reais), eu acredito, eu não tenho conhecimento, a
133
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

cultura eu acredito que não tem esse dinheiro. Não tem esse dinheiro, estou vendo
de que pasta que vai sair. Sempre falei, eu sou companheiro, nossos companheiros,
sempre fui companheiro do prefeito, sou companheiro dele mais dinheiro de
secretaria municipal pra fazer festa não vai sair não. Não sou contra a festa, vai
acontecer a festa mais sair da secretaria de saúde, de agricultura, da educação, de
qualquer área não vai sair porque eu fiz uma denuncia no Ministério Público, fiz uma
denúncia essa semana, se o Ministério Público toma as providências cabível que
tem que ser tomada para depois me dá resposta o que vai ser feito. São minhas
palavras, muito obrigado. Prossegue o senhor presidente: Agradecendo ao
vereador. O terceiro vereador inscrito vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos, neste momento mais uma vez agradecer a Deus por
esse momento e por todos nós que aqui estão. Quero cumprimentar o presidente, o
primeiro Secretário, segundo Secretário, vereadores, vereadora Vera, funcionários,
visitantes que aqui estão, produtores rurais, os funcionários da Casa, cumprimentar
aqui a Débora, o Bebeto, a Débora que me deu uma notícia triste, já está um ano
aqui no nosso município e vai retornar. Que volta né Débora pra São Paulo? E assim
todas as sessões ela está com a presente com a gente já se acostumou com ela
aqui mais o tão sonhado emprego e o nosso país passa por um momento crítico né,
o nosso município, o nosso Estado e ela vai retornar senhor presidente pra onde ela
estava antes. É São Paulo né? Então assim a gente acostumou, você vai fazer falta
aqui nesta Casa de leis sempre presente, assim a gente agradece você por esse
ano que você teve conosco. E de uma forma triste também de ver você sair sem a
gente pode te adequar a um emprego e a gente fica triste por isso vai que Deus vai
guiar o seu caminho que você vai adequar no seu novo, na sua nova morada. Quero
cumprimentar e pedir desculpas a todos pela demora. Cumprimentar a chapa que
compõe o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Venécia e Vila Pavão, tá
aqui, é chapa única, é um sinal bom de uma administração boa, umas das entidades
mais que lutas, que mais traz desenvolvimento aos municípios principalmente Vila
Pavão que foi contemplados com muitas casas e vocês já estavam na gestão eu até
quero parabenizar o Ademir Cassaro a dois mandatos dele consecutivo, não é fácil e
que vocês acompanhavam e que está agora concorrendo, pode ter certeza, pode
contar com o vereador Juvenal nós nos reunimos lá e a gente vai estar no dia 1º
(primeiro) pedindo. É 1º (primeiro) de outubro né? Que Deus, que as pessoas
ajudem e que votem e quem não acertou a situação que acerte porque é importante,
é importantíssimo participar aí e ter o sindicato que é um lutador aí junto conosco.
Eu quero senhor presidente só falar um pouquinho da ultima, do ultimo dia 15
(quinze) em Nova Venécia nós participamos do evento, o senhor estava presente,
vereador Gecimar estava presente, vereador Bafaela, eu acho que os outros
vereadores não tiveram a oportunidade de ter ido lá né, na inauguração, há sim,
vereador Aristeu, então assim inauguração que foi feito lá dia 15 (quinze) na sextafeira senhor presidente. Foi na sexta? Sim na sexta-feira ultimo dia 15 (quinze) é
onde foi inaugurado ééé... O meu Deus onde está aqui? É Rede Cuidar, lembrei
agora. É Nova Venécia centralizou né, dos 14 (catorze) municípios que foram
contemplados neste projeto, e Nova Venécia vai ser o centro das atenções, dividiu
as cidades né e parabéns a Nova Venécia mais parabéns aos municípios que foram
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contemplados. Um projeto bacana, muito bem estruturado, foi muito bem bolado, né
e que vai desafogar esses 14 (catorze) municípios do Norte do Estado aqui que
sofrem, que sofrem. Você imagina você pegar lá no cantinho de Ponto Belo e vai
você tem que fazer uma viagem a Vitória são 6:00 h (seis horas) mais ou menos e
daí mais 6:00 h (seis horas) de volta. Que horas essa pessoa vai dormir, fala pra
mim? Uma pessoa principalmente de idade, a gente que está mais novo, tá na meia
corrida já chega aqui só o bagaço, então isso tirou uma sobrecarga principalmente
daquelas pessoas mais de idade que sofre com essas viagens pode estar vindo aqui
agora, aqui vai ser... Eu tive lá dentro, eu não tinha entrado, os vereadores que teve
a oportunidade de ir lá coisa linda, muito bacana e que tem uma estrutura jurídica
boa, e principalmente financeira porque vai ser pago os municípios que foram
contemplados Vila Pavão isso é por questões de número, Vila Pavão se eu não me
engano é a menos, é por número de habitantes vai pagar na faixa de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais) a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) mais
municípios e cidades maiores pagam mais. Então é importante isso daí. É um passo
a mais que foi dado né. Eu quero falar um pouquinho da questão dos estagiários que
a vereadora colocou é um luta, quero parabenizar o prefeito, agora tá tudo
acertadinho, os candidatos não precisa vir na prefeitura, eles vão ser chamados de
acordo que for é contratados os serviços que tem mais urgência vão ser chamados
por etapa, então assim eu creio que agora graças a Deus a coisa vai começa a
andar teve umas demanda aí mais deixar claro que vão ser chamados, oficializados,
aí vão ter 05 (cinco) dias uteis pra preparar a documentação dos candidatos que
foram chamados, então assim: deixar aqui o meu convite a festa do gengibefeste de
Praça Rica no dia 30 (trinta) de setembro no CEMEA Praça Rica essa festa vai ser
iniciada as 5:00h (cinco horas) da tarde vai começar. É vai ter forró com a concertina
nós vamos até agora testar lá agora, formatar isso logo, é isso que o pessoal gosta e
aí espero que vocês participem da festa vereador Marcos também vai estar
convidando aí e nós vamos estar junto lá e convidando a vocês para estar
participando desta festa conosco e assim deixar o meu boa noite a todos e o
trabalho continua aqui nessa Casa. Prossegue o senhor presidente: Agradecendo ao
vereador. O 4º (quarto) vereador inscrito vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se
pronunciou”. Quero iniciar minhas palavras em primeiro lugar agradecendo a Deus
pelo dão da vida, pela oportunidade de ter nos dado de estarmos aqui nesta sessão
pra dizer o privilégio de ser escolhido vereador e dizer também de ter me dado
reconhecimento e saber que é um desafio, um compromisso, tem as obrigações, tem
as dificuldades mais Deus tem nos dado sabedoria pra trabalhar com os desafios
isso são as minhas primeiras palavras de agradecimento a Deus. Com essas
palavras eu cumprimento o presidente desta Casa, cumprimento a mesa, os demais
vereadores, vereadora Vera, os funcionários desta Casa de Leis que se encontram,
vou denominar que hoje estamos com um grupo pequeno aqui hoje, acho que é a
segunda sessão que nós estamos fazendo que nós estamos perdendo crédito, ou se
é porque mudamos o dia da sessão porque me parece que é a segunda sessão da
gente com o plenário vazia igual está aqui hoje, pouca pessoas. Mais mesmo assim
quero cumprimentar alguém que pertence a minha família meu irmão, cunhada,
sobrinho, cumprimentar os 02 (dois) funcionários do Sindicato dos Trabalhadores
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que é o Lázaro e o Geferson, cumprimentar o Biral que está concorrendo também a
vice-presidente do próximo mandato do Sindicato os dois meninos que vão fazer
parte também o Walassi concorre a presidência, o Geferson secretário de finanças
do sindicato do próximo mandato com certeza esses 03 (três) vão estar trabalhando
porque é chapa única e tem o nosso apoio, tem o crédito dos sindicalizados nesse
sindicato. Cumprimentar a secretaria chefe de gabinete Ingrid, cumprimentar aqui o
Marquim Pratissolli, Mário, o Lorival Bening representando aqui a agricultura familiar
do nosso município representando os feirantes do município. Cumprimentar o irmão
da Vera, Sérgio que está do lado de fora do plenário nos prestigiando. As falas que
eu tenho que deixar aqui é são poucas acredito que é repetir um pouco do que o
Valdeci já disse, não falei até hoje sobre esse assunto porque achava que não era
cabível pra nós, pra Câmara estar falando sobre esse assunto, mais o que me trouxe
a falar sobre esse assunto é que se ouve boatos que o vereador Gecimar é contra a
festa da POMITAFRO, e quero deixar claro que não sou contra a POMITAFRO, não
sou contra a festa, sou a favor, quero contribuir e fazer o possível para que essa
festa aconteça. Nós já reunimos há dias atrás, essa casa não foi consultada para
que essa festa acontecesse, recebemos algumas comunicações para participarmos
de algumas reuniões mais não pra dar sugestões para ouvir, estar autorizado que
acontecesse, a Câmara não está participando, não votou, não tem participação a
respeito dessa festa. O que se ouve a falar com respeito a essa festa que vai
acontecer nós já reunimos com o Conselho de Agricultura, com o Conselho de
Saúde onde o prefeito estava presente e muitos dos Conselheiros colocaram para o
prefeito a situação principalmente na área da saúde que a situação na área da
saúde não está, não está bem. Nós sabemos que o secretário, não é porque o
secretário de saúde não tem medidos esforços, a gente sabe que tem lutado, tem
nos procurado mais não tem caminhado bem e foi a onde muitos conselheiros
pediram ao prefeito, inclusive eu no momento até falei também que se a caneta
tivesse na mão não sairia nem um centavo do recurso público pra investir na festa,
sim sairia com o que eu pudesse fazer como pessoa, como cidadão, e procurar
recurso com os patrocinadores mais com recurso público não sairia. Disse pra ele se
a caneta estivesse na minha mão eu não faria isso. Eu tive visitando essa semana
conversando com os fisioterapeutas eles estão desde janeiro sem equipamento para
trabalhar por falta de manutenção. Temos uma filha lá que quem chegar lá hoje
precisando de uma fisioterapia vai passar 90 (noventa) dias sem atendimento e
investir dinheiro público em festa por isso que eu sou contra gastar o dinheiro público
seja de qual secretaria for essas são minhas palavras vereadores, sou contra usar
esse dinheiro pra investir em festa. Não sou contra a festa, quero apoiar, quero
ajudar o que for possível, só estou dizendo isso aqui porque surgiu boatos que o
vereador Gecimar e alguns outros vereadores era contra a festa e eu apoio a festa, e
sou a favor a festa. Eu tinha outros assuntos a falar aqui com respeito à agricultura,
com respeito ... mais nós sabemos que o nosso tempo hoje já está esgotado e
temos mais vereadores inscritos, temos muito o que votar aqui hoje, tem indicações
e quero deixar pra próxima sessão com respeito a agricultura e outros assuntos mais
deixo aqui os meus agradecimentos o resto falo na próxima sessão. Muito obrigado.
Prossegue o senhor presidente: Agradecendo ao vereador. O 5º (quinto) vereador
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inscrito vereador Francisco de Assis Campos. “Assim se pronunciou”. Boa noite a
todos, a todas, presidente desta Casa, os meus amigos vereadores, vereadora, os
funcionários desta Casa, doutor, secretária de gabinete, Marão, Marquim e o
representante dos feirantes. Eu queria dizer aqui senhor, seu presidente e pedir a
cada colega vereador, a cada amigo, a cada companheiro a indicação que nós
colocamos de Todos os Santos, essa indicação não é 04 (quatro) vereador que
colocou são os 09 (nove), é a Câmara porque a Câmara só funciona trabalhando
junto, não é trabalhando rachado, se rachar fica complicado para trabalhar. Se nós
rachar aqui dentro vai ser prejudicado o povo e o povo não merece isso, que o povo
acreditou em cada um de nós, então eu queria pedir esse voto de coração a cada
vereador que tem aqui dentro, que essa indicação vale pra todos que tem aqui
dentro. Senhor presidente eu queria falar um pouquinho aqui, o senhor até me
desculpa, falar sobre nepotismo eu estou sendo traído, xingado na rua, pisoteado
por nepotismo, e eu fui eleito por esse povo eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou
ter coragem senhores e senhoras de fazer isso, eu hoje, eu quero deixar o meu
cargo a disposição porque se continuarem e provar, tiver condições de provar quem
me botou aqui dentro eu vou dizer porque que é, se tiver um dedinho de nepotismo
meu cargo está disposição eu estou pronto para deixar essa Casa. Eu queria dizer
pro senhor, senhor presidente o meu filho foi convidado para trabalhar no DETRAN
pelo senhor deputado federal Lello Coimbra essa indicação que ele fez do Lorrans
de Freitas Campos essa indicação senhor presidente foi do governo do Estado, não
é governo municipal, então é aí que eles estão tentando chegar no nepotismo pra
me prejudicar. Outra coisa senhor presidente o Lorrans, o Brian Freitas Campos
motorista do gabinete do prefeito foi empossado em 2013 (dois mil e treze) mandato
de Eraldino Jann Tesch na gestão passada, quando eu fui eleito o Brian já
trabalhava na prefeitura. Isso é nepotismo doutor? Então isso daí aí que é indicação
de maneira alguma esses vagabundo nessa prefeitura aqui fica nas beiradas
fazendo conversa fiadas e a conversa vai passando na rua e eu não sou desse tipo
de coisa não por isso que eu não gosto de pegar essa plenária pra poder falar que
quando eu pego já pego porque eu estou de saco cheio e é isso mesmo. Vocês me
desculpas das minhas palavras porque eu fico nervoso, porque quando a pessoa
não tem nada pra falar ele fica quietinho no canto dele, ele já não trabalha mesmo,
não faz nada mesmo, então quando eles não vão trabalhar fica conversando
porcaria pra rua a fora e eu queria aproveitar senhor presidente uma carona nas
palavras do meu colega Valdeci Buge o senhor falou senhor vereador que o senhor
pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) e poucos reais para poder fazer carreador de
café isso não pode cobrar nada, eu o meu votar é pra não cobrar nada dos
produtores, eles estão pisoteados, eles estão massacrados, eles não colheram café,
eles não tem poço de agua em casa pra poder, tem gente que não tem condições de
pagar eu não me conformo se cair nesse plenário o meu voto é pra não cobrar, veja
bem: pra não cobrar pra fazer carreador e terreiro de café esse é meu voto é a favor
dos produtores que não é pra cobrar. Porque a pessoa vai comer o quê? Não tem
nada. Os produtores não tem nada. Não tem um poço de água pra fazer irrigação
café, tem que pedir a Deus que chova e encha a represa porque o café tá bonito, o
café tá um jardim de tanta flor, agora pedir a Deus para no ano que vem eu pobre o
137
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

seguinte: O pobre: há você colheu muito? Não, ano que vem eu vou colher. Se Deus
quiser ano que vem mais, então essa é a vida do pobre. Então essa são minhas
palavras e o meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo o
vereador, em seguida pronunciou: Passamos para a Ordem do Dia: Peço ao
primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do Parecer Conjunto
das Comissões de: Justiça, Legislação e Redação e Comissão de Finanças,
Economia, Orçamento Fiscalização e Controle referente ao Projeto de lei Executivo
nº 030/2017 – Abre crédito especial, altera anexos do PPA e LDO de 2017, e dá
outras providências. Após a leitura do parecer pronunciou o senhor presidente. Está
em discussão o Parecer da comissão. Com a palavra o vereador Valdeci Buge.
“Assim se pronunciou”. Eu dei o parecer contrário desse projeto 030/2017 PPA e
LDO, porque eu fui lá na obra eu, Gecimar faz parte da comissão, presidente
acompanhou nós João Trancoso e o Francisco tem conhecimento e o Juvenal faz
parte. Eu sou contrário por quê? Essa empresa ..., acabou essa obra foi em fevereiro
de 2017 (dois mil e dezessete) agora, já foi concluída essa obra. Em março eles
pediram um aditivo de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) companheiros, nós
aprovemos e dimos 105.000,00 (cento e cinco mil reais) alegando que tinha 03 (três)
metadinha de rua que ... já pagou 105.000,00 (cento e cinco mil reais) e agora eles
estão querendo mais R$ 60.000,00(sessenta mil reais) mais aditivo par essas 03
(três) ruas, isso está brincado com nois eu acho. Estão achando que nós somos
meninos. O dinheiro público eu falo com vocês, eu fui eleito pra ser fiscal do povo, a
empresa que pegar uma obra pública nossa aqui eles vão sofrer com nois. Eu sou
relator de Justiça e Finanças. Estou em cima. Um centavo nosso quero tudo que
está ali no gargalo por todo mundo que paga os seus impostos são arrecadados ali e
o dinheiro tem que ser investido corretamente, primeiramente que eu não tenho
conhecimento do início da obra porque eu não era vereador naquela vez foi o
Aristeu estava até comentando hoje e o Juvenal Medici no mandato passado do
Eraldino. Uma coisa que me irrita demais, uma empresa pegar uma obra igual essa
obra R$ 2.473.000,00 (dois milhões e quatrocentos e setenta e três mil reais) ponto
não sei o que, mais 105.000,00 (cento e cinco mil reais) soma R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) e poucos mil reais é muito dinheiro pra poucas
coisas e além não só isso não o serviço o Marquim Kloss vereador era funcionário a
terraplanagem, fazer passar o rolo ali para aquele terreno foi tudo trabalho da
prefeitura foi tudo gasto pela obra dinheiro da prefeitura. Isso é uma vergonha. Eu
acho que quando uma empresa pegou a obra, agora nós aprovamos pra creche, a
creche vai ser fiscalizada por nós 09 (nove) não é só o vereador Valdeci não eu vou
pedir a vocês para ajudar. Isso aqui agora nós derrubemos vou ver o que vai dar
isso agora, se precisar eu vou tomar os meus, as minhas providências no Ministério
Público, Tribunal de Contas seja onde tirar recurso mais, pagar esses R$
60.000,00(sessenta mil reais) de aditivo eu duvido. Eu duvido que vai pagar esse
dinheiro. Eu duvido! São minhas palavras. Prossegue o senhor presidente. Está em
discussão o parecer da comissão. Com a palavra ao vereador Edvaldo Rodrigues
Santos. “Assim se pronunciou”. Boa noite senhor presidente, boa noite
companheiros pares vereadores, boa noite aos nossos produtores rurais, nosso
amigo Mário, nossos amigos que estão concorrendo a chapa única, única chapa
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para a presidência do Sindicato dos Trabalhadores de Nova Venécia e Vila Pavão
quero aqui na minha função de vereador quero dar um boa noite também as nossas
secretárias, a Debora, Bebeto, a Ingrid Wutke que é a chefe de gabinete, nosso
amigo irmão da vereadora Vera. Quero dizer aos senhores que estão concorrendo a
essa chapa como conversamos lá, pode contar com o nosso apoio, a gente tem o
conhecimento muito grande né vereador Valdeci no nosso Vila Pavão destaca aí a
disposição que é muito necessário aos nossos produtores rurais do nosso município
de Vila Pavão. Saudar o nosso representante da agricultura familiar no nosso
município de Vila Pavão. Se referindo ao projeto pode falar (...). É eu queria falar
umas coisas encima desse projeto e dessa obra que foi executada na área de festa
de Vila Pavão no local no decorrer de alguns dias eu passei naquela região como a
Vossa Excelência falou sobre o valor da obra de dois milhões alguma coisa foi citado
na nossa conversa, é ali dentro da sala como a Vossa Excelência colocou vereador
Valdeci Buge que uma obra daquela não se gastaria R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) se não gastaria R$ 500.000,00 (quinhentos mil) uma obra daquela foi
aprovado o projeto por nós aqui a construção da creche entendeu vereador
Francisco de Assis o valor de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos) e alguma
coisa. Não é isso? Se eu não engano e uma tamanha obra daquela que foi
construída ali, que a tempos aquela área ali era uma área que parecia uma área de
reserva do Amazonas também só se via mato, não se tinha pavimentação, nem
nada. O nosso vereador primeiro secretário da mesa Vereador Marquim Kloss é
citou aqui, eu vou falar em cima da sua palavra a hora que nós conversamos na sala
em reunião com todos os vereadores que aquilo tinha mais carrapato do que tudo
parecia um criador, parecia um criador de muladeiro, de mulas. Certo! Eu confesso a
vocês, esse parecer da comissão que foi colocado eu respeito à opinião de cada um
de vocês é obvio que sim, que cada dentro desta Casa de leis começando por mim,
todos nesta Casa, todos nós temos uma unidade parlamentar, temos o direito de
votar numa Casa de leis desta sim ou não. Eu posso dizer sim ... também posso
dizer não e ninguém desfaz o meu voto, a minha opinião como o senhores também,
mais citando sobre o projeto é eu não acredito que um projeto desse que foi
passado pelo jurídico da prefeitura de Vila Pavão, chefe do gabinete tem
conhecimento, o prefeito tem conhecimento certo? E isso vir pra essa Casa de leis
por nada e a gente, vereadores que está com um pé na frente e outro atrás de votar
o sim. Que faça devolução desse valor desse aditivo o valor de R$
60.000,00(sessenta mil reais) quero se referir aos senhores vereadores que dentro
desta Casa de leis já pagou muitos valores de dívidas aqui, foi muitos aditivos,
construção da ponte de São Gonçalo eu posso citar e outros. Agora R$
60.000,00(sessenta mil reais) não é? Tem aqui alguns companheiros que estão com
um pé atrás e outro na frente. Eu deixo aqui uma opinião sim e se tiver que
responder alguma coisa pro Ministério Público responderei se tiver ilegal. Certo!
Mais até o momento pelo conhecimento que eu tenho eu não acredito que exista
alguma irregularidade não porque se passou pelo prefeito, passou pelo, pelo,
passou pelo chefe do executivo, passou pelo jurídico da prefeitura e chegou até a
Câmara Municipal e nós somos uns pouco meio balanceado. Certo! A minha opinião
aqui é sim eu vou votar no projeto, pra fazer o valor pra pagar o valor de R$
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60.000,00(sessenta mil reais) meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente:
Está em discussão o parecer da comissão. Com a palavra o vereador Francisco de
Assis Campos. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos mais uma vez, Veraldo
vocês me desculpas e não fiz os agradecimentos a vocês mais se depender de mim
vocês já ganharam eu vou trabalhar ajudando vocês. Mais vamos voltar ao respeito
ao vereador disse antes, eu acredito que neste projeto tá faltando mais um
pouquinho de clareza ninguém aqui vai votar senhor vereador com um pé atrás não
senhor aqui nós vamos votar pra mais clareza porque nós demos um aditivo R$ de
105, 000,00 (cento e cinco mil reais) a mais agora nós vamos dar mais R$
60.000,00(sessenta mil reais) com 5,6 (cinco, seis) ambulâncias sucateadas esses
R$ 60.000,00(sessenta mil reais) dá para consertar essas ambulâncias que o povo
não ficar morrendo dentro dos hospitais no meio das estradas essas ambulâncias
sucateadas dá pra comprar uma ambulância, o senhor tem o direito de voltar aqui e
falar pode ficar a vontade (...). Mais deixa eu dizer pro senhor essa empresa que o
senhor está dizendo que presta serviço dos veículos nós estamos fiscalizando essa
empresa, agora nós estamos falando de comprar uma ambulância nova com
60.000,00(sessenta mil reais), com 60.000,00(sessenta mil reais) você sabe que dá
para comprar, então pegar esse dinheiro e dar partida sem clareza mais eu digo pro
senhor se voltar esse projeto aqui com clareza, certinho, bonitinho eu votarei sim
mais hoje o meu voto vai ser não. Muito obrigado senhor presidente. Prossegue o
senhor presidente: Está em discussão o parecer da comissão. Com a palavra o
vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Mais uma vez eu volto
aqui, eu faço parte da comissão e não poderia deixar de falar nós, é de
conhecimento de tudo aquilo, onde é aquele calçamento vereador Aristeu
acompanhou junto nós fizemos parte de uma comissão no mandato na gestão
passada, é uma obra importantíssima é, pra nossa cidade, as pessoas que hoje
participam lá, que vão lá ver é muito bonito né, não é fora de padrão o valor R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) e alguma coisa, é o projeto para pavimentação
voltando a minha comunidade R$ 2.200.000,00 (dois milhões duzentos mil reais) e
alguma coisa e é média vereador, é por aí sim. É eu só vejo assim não há motivo pra
brigas. Nós queremos aqui a coisa certa não é? Todos os projetos tem que ter o
parecer jurídico, nós não podemos votar não podemos, agora cabe a cada vereador
votar o voto é deliberado, é livre, vereador nessa tribuna tem imunidade, ele vota sim
ou não, ele dá o parecer o que ele quiser, eu só estou assim dizendo, que a lei não
permiti votar um projeto sem o parecer jurídico, talvez o prefeito passou por
despercebido a gente não sabe o que aconteceu na parte jurídica porque errar é
humano, todo mundo erra né, agora errar duas vezes, nós pedimos quanto tempo
vereador? Quanto tempo que já tem? Quanto tempo pedimos o parecer desse
projeto já pensando em assegurar pra não chegar ao nível que chegou isso daí uma
obra de quase R$ 3.000.000,00 (três milhões) parar agora até porque ela está
pronta não vai parar mais é um trem meio balançado e está aí parecer nada, então
assim tem que deixar claro as coisas, nós não somos contra ninguém ao contrário
nós estamos ajudando o prefeito Irineu da melhor forma possível que nós podemos
essa Casa de leis está a disposição, agora o simples fato de eu não votar, eu faço
parte da comissão não é porque eu faço parte da comissão que o meu voto vai valer
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mais, mais responsabilidade minha, esta na comissão vereador Francisco e outros
que estão é ainda maior porque nós vamos errar duas vezes num projeto só, então o
meu voto é contra devido a essa situação. Prossegue o senhor presidente: Está em
discussão o parecer da comissão. Com a palavra o vereador Aristeu Reetz. “Assim
se pronunciou”. Boa noite a todos eu vim falar um pouquinho de uma coisa que
aconteceu na vez passada, aquele, aquele, aquele tal de loteamento lá no Travesani
na vez passada o Ivan comprou o terreno por R$ 180,000,00 (cento e oitenta mil
reais) sabe quanto que nós tivemos que pagar agora? Tivemos que pagar R$
870,000,00 (oitocentos e setenta mil reais) de R$ 180,000,00 (cento e oitenta mil
reais) pra vir R$ 870,000,00 (oitocentos e setenta mil reais) meu medo é só isso por
isso que eu vou votar sim ao projeto não é por nada contra vocês meu medo é só
que aconteceu no mesmo projeto de R$ 180,000,00 (cento e oitenta mil reais)
tivemos que pagar agora R$ 872,000,00 (oitocentos e setenta e dois mil reais) meu
medo é só isso por isso que eu vou votar sim a esse projeto parece que tá garrado
parece que tem chifre de boi naquele lugar que toda vez, aquele lugar lá eles
estavam calçando aquilo lá eu interditei. Vereador Juvenal sabe que eu interditei
aquela obra por quê? Porque eles iam fazendo aquilo sem a rede de esgoto fui lá e
interditei a obra, vereador Juvenal interditamos a obra enquanto que não fizeram a
rede agua não iniciaram o projeto por isso que está acontecendo, por isso que está
acontecendo por esse motivo estava fora do projeto o que está acontecendo é só
isso o que eu tenho pra explicar é só isso, eu creio que é só isso mais meu voto é
sim ficar claro. Prossegue o senhor presidente continua em discussão o parecer da
comissão. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação o parecer da
comissão. Quem for favorável permaneça sentado ao contrario se levante. Aprovado
por 05 (cinco) votos a favor, reprovado por 05 (cinco) votos a favor e 03 (três)
favorável. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Projeto de Lei
Executivo nº 030/2017 – Abre crédito especial, altera anexos do PPA e LDO de
2017, e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo nenhuma
manifestação. Coloco em votação o projeto. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrario se levante. Reprovado por 05 (cinco) ao contrário e 03 (três) favorável.
Peço a secretária Nilza Machado de Oliveira para fazer a leitura do Parecer da
Comissão de Justiça, legislação e Redação referente ao Projeto de Lei Executivo nº
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. Está em discussão o Parecer da Comissão. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação o Parecer da Comissão. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrario se levante. Aprovado por unanimidade.
Prossegue o senhor presidente: Peço a secretária Nilza Machado de Oliveira para
fazer a leitura do Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social
referente ao Projeto de Lei Executivo nº 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. Está em discussão o Parecer da
Comissão. Com a palavra vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”.
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Eu vou ser breve, obrigado presidente, eu sou relator dessa comissão é, esse tem
parecer jurídico, esse está claro, “voltando só um pouquinho atrás presidente se o
senhor me permitir à questão do parecer jurídico da obra eu sei que é fora do
regimento mais é só um minutinho. Eu creio que não vai ser possível esse parecer
jurídico aparecer aqui devido a obra ser concluída então assim a gente foge da
memória nós vamos ter complicações nós vão, eu não sei qual o caminho vai ser
tomado, mais algum caminho tem que ser”. Voltando a esse projeto aqui vai ser uma
benção. É vai ser atendido, houve até demandas de alguns vereadores, senhor
presidente e vereadores, plenária que nos assiste queria ver se funcionava? Vai
funcionar, tem sustentabilidade em todos os aspectos, primeiro que os município vão
contribuir é obvio que vai começar mais devagar agora vai atender 5,10 (cinco, dez)
a partir do 2º (segundo) mês vai 15,30,50 (quinze, trinta, cinquenta) é óbvio que
também não vai ficar só em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais todo
mundo sabe que não vai mais é questão de saúde, saúde em primeiro lugar não é e
se chegar a R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 (dez, quinze mil reais) é muito bem
empregado porque , é a forma que vai ser atendido é uma forma que a gente pode
ter certeza que vai dar certo porque pela estrutura que tem, pelos municípios que
vão contribuir, pelo número de pessoas que ali vão eu tenho certeza que o
atendimento vai ser bom, vai tirar uma sobrecarga muito grande das viagem
principalmente para Vitória e eu como relator fico muito alegre por causa disso daqui
foi um dos passos que os municípios deram junto com o governo do Estado e o mais
importante tirando a sobrecarga da grande Vitória. Então meu voto é favorável e
peço aos vereadores que votem favorável. Prossegue o senhor presidente. Está em
discussão o parecer da comissão. Não havendo mais manifestação. Coloco em
votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrario se levante. Aprovado
por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Projeto de
Lei Executivo nº 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. Está em discussão o projeto. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrario se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente:
Coloco em discussão o Projeto Legislativo nº 004/2017 - Que dispõe sobre a
denominação da ponte construída sobre o Rio Cricaré, que liga o Município de Vila
Pavão/ES ao Município de Nova Venécia/ES, na localidade de São Gonçalo, e dá
outras providencias. Está em discussão o projeto. Não havendo nenhuma
manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao
contrario se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente:
Coloco em discussão a Indicação nº 009/2017, dos vereadores: João Trancoso,
Francisco de Assis Campos, Gecimar Rodrigues e Valdeci Buge, que solicita ao
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa legislativa que após aprovação em
Plenário envie a presente Indicação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor
Irineu Wutke, para que o mesmo envide esforços no sentido de providenciar a
iluminação do Estádio Municipal “Orlando Ferrari” e sua constante manutenção. Está
em discussão a Indicação. Prosseguindo o senhor presidente. Observação: Neste
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momento eu desfaço a mesa e passo a presidência ao vice-presidente Juvenal
Medici Ferreira para fazer uso da Tribuna livre. Neste momento o vice–presidente
Juvenal Medici Ferreira assumindo a presidência concede a palavra ao vereador
João Trancoso para fazer uso da Tribuna livre. “Assim se pronunciou”. Boa noite a
todos e a toda aqui presente, quero cumprimentar o presidente Juvenal Medici
Ferreira, cumprimentar os demais vereadores que aqui se compõe. Quero neste
momento é falar dessa Indicação e pedir ao executivo que nos ouve e nos atenda.
Hoje tivemos visitando em 03 (três) vereadores, o vereador Gecimar, vereador
Valdeci a escolinha né, dá, do campeões do futuro que está aqui no nosso
município, né, lá com o professor Diego e ele nos pediu, tá, né um reforço, já são
pedido dos pais das crianças né, para que é, que fizesse a indicação seja feita, seja
executada que os esforços dos pais de trazer as crianças, aqueles pais que são
produtores rurais, lavrador lá da roça para treinar né, hoje tivemos lá vendo uma
coisa linda, maravilhosa aquelas crianças todas treinando, brincando. Tá! E peço ao
executivo que nos conceda né essa, essa execução tá, para a, é tá voltando com a
iluminação para o Estádio Municipal de Vila Pavão e peço aos edis vereadores que
aqui estão que votem nessa indicação, do mais meu muito obrigado. Neste momento
o presidente Juvenal Medici Ferreira desfaz a mesa a passa a presidência vereador
João Trancoso para dar continuidade aos trabalhos. Assumindo a presidência o
presidente João Trancoso agradece ao vereador. Prosseguindo. Está em discussão
a Indicação. Com a palavra a vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se
pronunciou”. Mais uma vez aqui pegando carona nas palavras do senhor
Excelentíssimo presidente desta Casa sobre a questão da iluminação, da condição
adequada para aquelas crianças né, o Estádio aqui de Vila Pavão. O meu voto é sim
pela indicação de vocês. Há pouco tempo eu falei aqui que o que traz o bem estar
para a nossa população né vereador Francisco? Falei com o vereador Marquim e o
vereador Francisco até citou na sala lá, tudo que se traz bem para a população do
nosso município e que seja de condição legal ele é a favor também e eu sou
favorável. Tem o nosso amigo Mário tem um garoto vamos chamar de especial. Né?
É um amor de criança e aquela criança pegou um gostar tão grande da minha
pessoa há pouco tempo no aniversário dele tivemos lá conversando e vejo que ali o
professor Diego ele se mobiliza diante daquela situação. Entendeu vereador
Gecimar? Mais a condição ali é muito precária. Né? Aquilo ali poderíamos começar
igual eles começam o treinamento ali Mário as 4:00 h (quatro horas) da tarde
poderíamos parar 8:00 h, 9:00 h (oito, nove horas) da noite mais não tem como
porque vira um breu tremendo. Então quero falar aqui a nossa amiga Ingrid Wutke
chefe de gabinete que leva ao nosso prefeito, entendeu? Já fomos favorável aqui em
tantas solicitação dele seremos mais porque aqui nós somos em 09 (nove)
companheiros nesta Casa de Leis e já fizemos coisas aqui dentro. Né vereador
Valdeci? Difícil até de pensar muito mais foi resolvido a pedido do chefe do
executivo, então Ingrid fala com o nosso prefeito que vê com carinho e traz a
retomada daqueles refletores, daquele campo, ofereça uma condição boa par
aquelas crianças que são filhos de pais que mediram muitos esforços para colocar o
nosso ilustre prefeito na Prefeitura Municipal e os ilustre vereadores desta Casa de
Leis. Certo! Porque a nossa sociedade de Vila Pavão, as nossas crianças é tão
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bonito. Entendeu senhor presidente? Quando chega no campo ali, como os
senhores esteve lá visitando porque o menino o Rodrigo do cartório ale falou da
visita dos vereadores falou pra mim, é muito bom quando elogiado entendeu, os
trabalhos dos vereadores, as visitas, inclusive uma indicação dessa que os
senhores estão fazendo aqui é muito bonito, eu não sabia dela, estou agora e quero
parabenizar os senhores por isso. Sou favorável, dou o meu voto sim junto com
vocês. Certo! Mais espero que o nosso chefe do executivo o Prefeito Irineu Wutke
atenda esse pedido. É tão bonito ver as nossas crianças lá treinando mais o que me
dói o coração é passas na porta de buteco em vários bares de Vila Pavão e ver
jovem ali de 14,15,16 (catorze, quinze, dezesseis) anos certo! Em portas de bares,
às vezes festas também ingerindo bebida alcoólica, com cigarro na mão e com
certeza dando essa prioridade, ampliando mais aquele estádio para atender essas
crianças a gente vai estar medindo todos os esforços, parabéns vereadores de tirar
essas crianças muitas vezes da porta de buteco ou duma ponta de rua induzido por
alguns para passas drogas ou até mesmo fazer uso de drogas. Fica aqui as minhas
palavras mais uma vez parabéns aos senhores vereadores que fizeram essa
indicação. Prossegue o senhor presidente. Está em discussão a indicação. Não
havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça
sentado ao contrario se levante. Aprovado por unanimidade. Prosseguindo o senhor
presidente. Coloco em discussão a Indicação nº 010/2017, dos vereadores: João
Trancoso, Francisco de Assis Campos, Gecimar Rodrigues e Valdeci Buge, que
solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa legislativa que após
aprovação em Plenário envie a presente Indicação ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, senhor Irineu Wutke, para que o mesmo envide esforços no sentido de
providenciar, em regime de urgência a reparação do calçamento da Avenida
Principal do Patrimônio de Todos os Santos, bem como fazer manutenção da
mesma. Está em discussão a Indicação. Com a palavra o vereador Francisco de
Assis Campos. “Assim se pronunciou”. Senhor presidente quando vocês me
chamaram pra poder fazer essa indicação eu aceitei com carinho, com respeito,
aquele calçamento foi feito há muitos anos e nunca foi reparado, vamos dizer
passou por uma reforma. Eu acho que é o ponto de entrada do nosso município a
onde se faz os agricultores, somos supor agora em dezembro nós vamos ter muitas
festas, natal, carnaval e passa muito turista e aquilo é um buraco só, vamos tentar,
vamos medir esforços para tentar consertar aquilo. Se o prefeito depende de mim
pra ajudar alguma coisa financeiramente eu ajudo. Eu estou pronta pra ajudar
aquela comunidade. Aquela comunidade não teve um representante desta vez em
teve todos, nessa ele não teve mais dessa vez ela tem 09 (nove). Se eles pensar
que eles estão sozinhos não estão, esta Casa aqui tá fechada com eles de coração.
Muito obrigado. Prossegue o senhor presidente. Está em discussão a Indicação.
Com a palavra a vereadora Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. É eu
gostaria de parabenizar a iniciativa dos vereadores, eu acho que é uma atitude muito
louvável porque eu acho que todos nós temos muita preocupação com a situação
daquela rua lá em Todos os Santos. É um local onde passa turista como o Francisco
já falou e eu acredito que teria que ter um local assim bem apresentável, então o
que depender de mim também da minha pessoa que eu acredito que todos aqui
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estão com o mesmo pensamento, o que depender de mim também da minha pessoa
pode contar comigo porque nós vamos cobrar o prefeito sim para que aquilo possa
sair mais rápido possível e que tiver que fazer uma vaquinha também pra gente
ajudar com o financeiro pode contar com a gente. (...). O vereador Juvenal Medici
falou sentado, portanto não foi transcrita sua fala. Prossegue o senhor presidente:
Com a palavra a vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Na
realidade é mais uma indicação que foi feita aqui, que bom que os vereadores
citaram as suas opiniões mais eu vejo uma comunidade mesmo vereador Juvenal
aquela comunidade de Todos os Santos, eu posso falar aqui uma comunidade
esquecida, primeiro lugar que não tem uma água de qualidade é péssima a água
deles ali certo! O que estou falando aqui pode levar pra ata, também pode escrever
na ata porque eu não venho aqui para falar mentira, taco a caneta onde merece. A
água dali é péssima, a água dali eu estive analisando ela. Como é o nome senhor
presidente daquela senhora que toma conta lá a muito tempo da água? Esqueci o
nome dela. É...essa mesmo Lana, ela colocou a água num vasilhame, inclusive essa
água veio até a prefeitura e nós conversando numa reunião com o chefe do
executivo a água a qualidade da água, a água tava encima, embaixo tava assim tipo
água de esgoto, água de esgoto tirado de um fundo de um poço bem sujo e nojento,
senhores vereadores, eu quero dizer aos senhores que uma água daquela não
serve nem pra tratar de animal. Certo! Além, além que parece que chega a hora que
vão para o pátio toda noite para fazer a extração da água pra ir pra lá pra distribuir
para as casas. Citando do calçamento ali já se passou tantas administrações e
tantas, e tantas autoridades que é impossível vem no nosso município de Vila Pavão
tão esquecido que eu sei o porquê as emendas parlamentares elas vem até Nova
Venécia parece que tem um muro de Berlim que quando chega ali cerca tudo e não
chega até Vila Pavão e quando é em época de eleição vem com conversinha bonita
querendo levar voto no nosso município e aquele povo do município vem jogar na
minha cara isso, eu falei: Pois é, não se pode vigiar a situação dessa para que
numa comunidade gente com tantas crianças, senhores e senhoras, cadeirantes eu
encontrei um cadeirante ali coitado, eu não sei como ele estava conseguindo
esqueci o nome daquele rapaz andar pelas ruas porquê, hoje eu fui na Comunidade
de Todos os Santos quando eles falaram que o furação tinha detonado o México e
outros na Flórida mesma condição dali, parece que passaram um bombardeio
naquele local e detonaram tudo, ainda bem que alguns moradores da comunidade
pegaram os broquetes e guardaram, prometam fazer a devolução mais vamos juntar
os 09 (nove) vereadores vamos conversar mais uma vez com o chefe do executivo
nosso prefeito Irineu, não estou aqui falando mal do prefeito pelo contrário defendo
sempre, defendo prefeito, defendo funcionário público, defendo vereadores, defendo
meus companheiros vereadores. Certo! Porque às vezes tem gente na rua que joga
conversinha fora encima dos meus companheiros vereadores mais não sabe o que
eles fazem aqui, não saem da casa para vir aqui dentro senhores. Entendeu? Vê o
que ocorre quais são os projetos, quais são os esforços do presidente Desta Casa
um homem honesto que eu aponto o dedo pra ele, honesto, elogiado pelo município
de todos os vereadores. Às vezes um cidadão chega na rua, num local. Entendeu
vereadores, vereador Juvenal? Eles ficam jogando pesada vou falar aqui igual o
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vereador Francisco falou: mais eles não tiram um minutos do tempo deles para vir
aqui pra ver o que os vereadores votam igual esse projeto agora pouco que foi
votado pra Nova Venécia da Rede Cuidar não saindo da linha senhor presidente
desculpa. Mais vamos cobrar mesmo. Certo? Esse calçamento que seja concluído
para as famílias de Todos os Santos porque pede muito socorro, pede socorro. Mais
pedir socorro só para os vereadores? Então vamos fazer uma reunião igual nós
somos unidos com chefe do executivo, secretário de obras entendeu? E vamos partir
pra cima, vamos fazer aquele povo sonhar, com ar de um lugar tranquilo para eles
andar e passear com as famílias porque infelizmente Todos os Santos pelo que eu
vejo ali eu fico até com vergonha de passar e alguém gritar, ei vereador porque o
lugar está destruído essas são as minhas curtas palavras. Prossegue o senhor
presidente. Está em discussão a Indicação. Não havendo mais manifestação. Coloco
em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a Indicação nº 011/2017 – do
vereador: Gecimar Rodrigues, solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta
Casa legislativa que após aprovação em Plenário envie a presente Indicação ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Irineu Wutke, para que o mesmo envide
esforços no sentido de Regularizar a Feira Livre Municipal dos Produtores do
Município de Vila Pavão/ES.. Está em discussão a Indicação. Com a palavra a
vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Vereador Gecimar
parabéns pela sua atitude, eu vou citar o nome da pessoa pode colocar na ata
também é esposa do Neir Malavasi me ligou essa semana vereador chegou um
cidadão do NAC acho que é fiscal não sei o filho do secretário esporte de Vila Pavão
seu Arnaldo Grünivald para mais uma fiscalização ele mesmo fiscal de postura não
sei se eu esteja enganado para fiscalização de feira, pediu socorro dos 09 (nove)
vereadores inclusive é parente do senhor vice-presidente Desta Casa tá para nós
tomar as legítimas providências porque segundo a informação que eu tive deles
sexta-feira passada, hoje você vê um produtor vem, você vem com o seu carrinho
estaciona ali naquela lateral em frente ao Rogerinho até aquele é material de
construção do nosso amigo Cesar para vender o seu filho verde, pega o seu filho
verde vai lá pra pracinha quem é que não vai comprar na sua? Ninguém, porque eu
fui produtor rural no município de Vila Pavão vocês sabem disso, produzi muito
milho, feijão, de tudo os senhores sabem disso, trabalhava ali, um cidadão às vezes
pra compra trazia a sua parente, parente do vice-presidente Desta Casa vereador
Juvenal, ela falou que os fiscais chegaram lá e falaram com eles que na sexta-feira
próxima se eles estiverem estacionado no mesmo local que ia pedir por força é, iria
ser tomado as providências com a participação da policia militar de Vila Pavão para
fazer a tirada deles daquele local. Senhor presidente queria pedir ao senhor e aos
comparsas vereadores pra ver quais são as providências que tem que ser tomada,
que o pessoal eles vem vender o milho verde ali por exemplo, estacionam o carro,
tem gente que não sai do carro pra comprar mais pede o senhor tira aí uma, duas
dúzias de milho e traz para mim no carro. Será que seria o momento agora da gente
estar pressionando o produtor rural do nosso município de Vila Pavão que passou
por uma crise tremenda, crise hídrica, tem gente que quase chegou ao ponto de
pedir esmola em roda da prefeitura pedir sexta básica na assistência social. Certo!
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Porque a dificuldade é tremenda. Será que a hora certa da gente estar pressionando
os produtores que vem trabalhar? Seria? Eu não sei a opinião dos senhores mais eu
sou contra pressionar o cidadão que vem da roça, o produtor rural vender o seu
milho, vender o seu feijão, vender o seu alface, pressionar eles e ainda falar com
eles, se na próxima semana, ela é testemunha, ela pode vir aqui na Câmara e falar
para os vereadores, a Luzia esqueci o nome dela, esposa do Deir Malavassi que se
eles não tomasse as medidas de trabalhar em outro lugar que seria, que iriam
chamar a policia militar e fazer a retirada deles irregular a onde eles estavam
trabalhando.(...), agora essa informação que passaram pra mim sabe senhor
presidente eu não posso afirmar aqui na tribuna se foi comerciante ou quem foi, mais
quero pedir a parceria dos 09 (nove) vereadores, de todos vocês 09 (nove), eu sei
que vocês, o presidente Desta Casa uma pessoa que tem um coração humilde, os
vereadores e vamos olhar pros nossos produtores. Certo! Foi citado aqui pelo
vereador Valdeci a questão da perca da, da, da produtividade do município, dos
produtores, tomara a Deus que esse ano que vem agora tenha uma colheita boa de
café, certo. Mais eu acho que não é horário e nem tempo de nós estar pressionando
os nossos produtores rurais do nosso município é deixar eles trabalhar de forma que
não tome espaço dos veículos trafegarem mais no canto de calçada daquele pelo
amor de Deus gente. O pessoal estão morrendo, pedindo socorro os produtores todo
dia batendo na porta Câmara vocês são testemunha, todo dia bate da porta da
prefeitura, das secretarias, então vamos ajudar eles, vamos ser parceiros dos
nossos produtores rurais de apoiar eles vender o seu milho, seu feijão para levar o
sustendo de cada um dos seus lares porque lá na casa deles tem os filhos de berço
esperando o pão chegar para o alimento deles meu muito obrigado. Prossegue o
senhor presidente: Está em discussão a Indicação. Com a palavra a vereador
Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Como é de conhecimentos dos
companheiros vereadores eu não sou muito de falar é poucas mais essa indicação
que eu fiz e que pretendo e que acredito que a Câmara está fazendo essa indicação
e é de interesse de todos, nós sabemos que o nosso município ele é agrícola e é
dependente totalmente da agricultura familiar e essa feira nós temos visto desde
quando começou a dificuldades que os nossos feirantes tem enfrentado, tá aqui o
Lourival representando os feirantes quando começou e ele está desde o início aí, ele
é um pequeno produtor com uma propriedade pequena, proprietário pequeno mais
um grande produtor somente nessa linha e representa os demais produtores aí. E
nós fizemos essa indicação, eu não quero aqui cobrar, eu não quero aqui cobrar do
secretário não secretário de agricultura não. Me lembro que no início deste ano eu
procurei o secretário e disse pra ele a situação da feira e que seria bom que ele
fizesse, entrasse em contato com o, com os jurídicos da prefeitura e estabelecesse
uma lei porque até então não tinha como mexer para regularizar porque eles não
tinha um lei que regulamentasse essa, essa feira e nessa feita algumas associações
tentou tomar frente mais não conseguiu interver aí e vendo está situação eu procurei
um advogado é sabido que os da Câmara tem muito serviço e tivemos uma ajuda e
vem pra cá pra nós fazemos esse projeto de lei pra encaminhar essa indicação para
o prefeito para que delegasse a secretaria de meio ambiente, secretaria de
agricultura e a secretaria de finanças pra estar cuidando da feira e nesta feita
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fizemos gostaria até que os companheiros vereadores pegassem uma cópia desse
projeto, dessa indicação e analisasse é uma lei que já está pronta é somente o
prefeito chegar no executivo e analisar e acredito que ele não vai ter dificuldade pra
sancionar isso não porque onde dessa medida estão prometendo que essa lei está
dizendo que o executivo pra oferecer o melhor lugar pra essa feira e o melhor lugar
vamos ter que entrar nesta discussão a onde é correto ... ele falou sobre isso daqui
que o melhor que nós temos que doar para essa feira que o nosso município é
agrícola e os feirante o interesse deles é ali onde funcionava a creche, não era pra
ter desmanchado aquilo dali funcionou ali a Escola Ana Portela de Sá e construção
estava muito boa, não sei porque desmancharam mais hoje não dá para reutilizar
aquilo ali mais, então os feirantes quer aquele lugar ali você sabe disso não é
doutor... e que nós depois dessa indicação nós possamos senhor presidente marcar
uma agenda com o prefeito para que nós possamos cobrar dele com mais urgência,
o vereador já falou aqui no prazo mais urgência porque essa feira não pode
continuar na situação que está que está lei entre em vigor, e gostaria que vocês
pegassem uma cópia disso daí pra ver, sentasse junto com o prefeito analisar
direitinho e sancionar essa lei. A aonde os feirantes vem de outro município e vai e
vai transferir a indicação aonde os feirantes vem de outro município, os do nossos
municípios eles vão ser isentos os que vier vão ter que procurar o NAC (Núcleo de
Atendimento ao Contribuinte) e o NAC vai planejar uma maneira para cobrar deles
impostos, alvará para poder estar trabalhando. E nós observamos que tem muito
atravessador tentando entrar e cada feirante nessa indicação vai ter o crachá dele,
com o crachá e o número da inscrição estadual e até que possa fazer essa nota
eletrônica vai trazer o bloco dele o bloco do produtor se alguns consumidor exigir a
nota fiscal ele vai poder fazer, emitir a nota fiscal no momento está nessa indicação
e gostaria que os senhores não só votassem a favor desse projeto mais que tentar
essa semana mais tardar na próxima semana a gente estar marcando uma
audiência com o prefeito pra gente estar conversando para colocar isso em prática o
mais rápido possível (...), obrigado pela sua participação, continuando quando eu
disse que procurei o secretário eu não quero aqui criticar o secretário porque o
secretário tem muito serviço ele ocupa duas secretarias de grande importância no
nosso município que é secretaria de agricultura e a secretaria de meio ambiente
então acredito que ele não tem muito tempo pra isso, está atrás do conserto de
máquina, agenda de caminhão é muita coisa, então ele não tem tempo por isso que
eu não estou querendo colocando o carro na frente dos bois não, nós a Câmara
estamos fazendo essa indicação pra que possamos em breve, ele como prefeito
possa sancionar isso daí ... essa indicação para que possamos cobrar dele porque
desde janeiro vereadora Vera nós já fizemos algumas indicações e hoje mesmo
conversando com secretario de desenvolvimento e ele me perguntou se a nossa
indicações já foram algumas atendidas e eu disse que não. Mais agora vocês que
fizeram essas indicações já chamaram pra conversar? Ainda não. Parece coisa de
prefeito que quer trabalhar sozinho está entendido que sim porque não procura a
Câmara pra conversar, então eu acho que nós devemos essa indicação não ao
prefeito mais porque nós não somos eleitos para defender prefeito, pra defender
secretário, nós fomos eleitos pra defender o povo e nós estamos representando o
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povo e nós estamos aqui pra isso, então nós vamos reunir senhor presidente com o
prefeito e cobrar dele essas indicações porque até o momento ele não atendeu,
indicações simples que na primeira de muitas que a senhora fez vereadora Vera e
onde eu complementei depois a indicação e a Câmara aprovou sobre o banco de
sementes para os nossos produtores e eu acho que vocês tem que cobrar mais e
saber o porque, de repente a gente vai entender, vai saber a razão porque não foi
atendido. Nós temos que sentar com o prefeito porque nós fomos escolhido pelo
povo, nós representamos o povo e acredito eu que prefeito precisa de nos ouvir um
pouco, essas são minhas palavras. Prossegue o senhor presidente: Está em
discussão o indicação. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. .
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por
unanimidade. Coloco em discussão a Indicação nº Indicação nº 012/2017 – da
vereadora: Vera Lucia Elias de Souza, solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente
desta Casa legislativa que após aprovação em Plenário envie a presente Indicação
ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Irineu Wutke, para que o mesmo
envide esforços no sentido de providenciar a Iluminação do cemitério Municipal e
Construir o Muro do mesmo. Está em discussão a Indicação. Com a palavra a
vereadora Vera Lucia Elias de Souza. Observação: Por problemas de áudio a fala da
vereadora supracitada não foi transcrita na ata. Não havendo mais manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Encaminho os Projetos
Leis nº 034/2017; nº 035/2017 e nº 036/2017– para as comissões analisarem e
emitirem os seus respectivos pareceres sobre a matéria. 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, 19 de Setembro de 2017.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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