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

Ata da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 03 de outubro de 2017.
Aos três dias do mês outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas,
no Plenário da Câmara Municipal de Vila Pavão Dr. Sérgio Krüger, sito a Rua
Travessa Pavão nº 63 Bairro Centro, à Câmara Municipal de Vila Pavão – ES.
reúne-se a Sessão Ordinária em sua Sétima-Legislatura sob a Presidência do
Vereador João Trancoso. Prosseguindo o Senhor Presidente solicita ao primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a chamada nominal dos Vereadores
presentes: Aristeu Reetz, Edvaldo Rodrigues Santos, Francisco de Assis Campos,
Gecimar Rodrigues, João Trancoso, Juvenal Medici Ferreira, Marcos Laurenço
Kloss, Valdeci Buge, Vera Lucia Elias de Souza. Após verificação do Quórum
Regimental, o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário Marcos Laurenço
Kloss para fazer a Leitura Bíblica encontrada no livro de Salmos Capítulo 67,
Versículo 1 e 2. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João
Trancoso neste momento em nome de Deus Eu declaro aberta a Sessão. Quero
cumprimentar a mesa, os demais vereadores, a Leydiane representando o MPA
(movimentos dos Pequenos Agricultores), Ataíde, Júlio Cezar, Sidmar e as duas
funcionárias Nilza e Zenilda. Prossegue o Senhor Presidente João Trancoso solicita
ao Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para mencionar a ultima Ata. Ata da
14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 19
(dezenove) de setembro 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: Expediente do Dia, como segue: Neste momento quero
conceder a palavra aos vereadores inscritos começando pelo vereador Valdeci
Buge. Observação: O vereador acima citado dispensou o uso da tribuna. Próximo
vereador inscrito para fazer uso da tribuna vereador Edvaldo Rodrigues Santos.
“Assim se pronunciou”. Boa tarde senhor presidente, em nome do presidente Desta
Casa eu saúdo todos os companheiros vereadores, muito boa tarde a nossa amiga
que faz parte do MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores) trabalho brilhante e
que a sua excelência vem desenvolvendo no município de Vila Pavão em parceria
com o pessoal do MPA na construção dessas casas, estão de parabéns e estamos
aguardando o convite. Tá? Quero saudar aqui, um boa tarde especial ao
Comandante de Policia do Destacamento de Vila Pavão Tenente Helmer, o nosso
amigo Ataíde junto com o irmão do secretário de agricultura do município de Vila
Pavão José Henrique, o nosso amigo aqui fugiu da memória o nome boa tarde, seja
bem vindo e as secretárias desta casa. O que eu tenho a dizer hoje aqui é tornar a
falar de um amigo que se chama Alcelmo Labareski secretário de obras agricultura
do município de Vila Pavão eu estou vendo que a gente está tendo uma certa
dificuldade neste secretário, inclusive hoje eu fiz uma ligação pra ele na sala do
presidente Desta Casa de Leis e no momento que eu estava conversando com ele
tentou até atravessar a minha conversa, eu acho senhor presidente está na hora da
gente chegar e chamar o secretário de obras e ter uma conversa com ele, uma
conversa mais séria, pode falar, é uma conversa mais séria porque o vereador
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5,6,10,20 (cinco, seis, dez, vinte) vezes para o secretário e ele não atender a ligação
da gente e depois do momento que a gente liga pra ele, ele querer atropelar a
conversa da gente, eu confesso aqui nessa Casa de Leis, estou falando dentro do
meu direito e falando do direito da sociedade, o direito de todos os vereadores desta
Casa de leis como meu companheiros que é uma falta de respeito. O secretário de
obras achar que ele tem mais autonomia do que um vereador dentro do município.
Um secretário de obras que você liga 5,10 (cinco, dez) vezes pra ele, e ele não
atende o seu telefone mais quando você chega no setor de obras ele está
mandando mensagens não sei pra quem ... Estou falando aqui nesta Casa de leis
para que o poder judiciário federal me deu autonomia com deu aos senhores
também, todos os vereadores do município pela função dele de trabalho ele tem a
voz, ele tem unidade parlamentar, ele tem a voz soberana de dizer sim ou não. Eu
acho senhor presidente está na hora de nós vereadores reunir com esse O
secretário de obras e conversar com ele. Falando aqui senhor vice-presidente Desta
Casa vereador Juvenal Medici, eu não puxo saco de secretário não mais aqui neste
momento quero parabenizar o secretário de obras, o secretário de agricultura José
Henrique chegou um trator no município com a grade aradora inclusive essa grade
aradora com esse trator já prestou serviço agora aos produtores rurais do nosso
município de Vila Pavão, ontem mesmo atendeu várias, várias propriedades. Certo!
Inclusive foi postado no grupo, certo? Não existe possibilidade de um secretário
dentro do município secretário de agricultura trabalhar sem maquinário e o pouco
que não está quebrado ele está atendendo. Eu não estou aqui puxando o saco dele
não mais eu vejo o secretário de agricultura do nosso município José Henrique com
uma tamanha competência fora do sério porque a 04 (quatro) anos atrás, a 05
(cinco) anos atrás a população de Vila Pavão os produtores sofreram com o
descaso, tinha o maquinário, quando acabou-se o mandato destruíram tudo e
entregaram o maquinário todo sucateado e o secretário de agricultura pegou e na
medida do possível está fazendo para o município de Vila Pavão. Certo! Acredito eu
em Deus que as coisas vão melhorar muito mais, mais também quero dizer aos
senhores que quando se trabalha no município atendendo os produtores rurais sem
maquinário, hoje tem a Santa Eliza em Nova Venécia e pode os senhores fiscalizar.
O senhores tem ido lá? Eu passo todo dia e eu vou lá fiscalizar pode perguntar ao
proprietário. Como está a situação da máquina, da pá carregadeira, do trator? Bom
vereador dá um tempinho que a gente está acabando para atender os produtores
rurais do seu município. Então aqui eu descarto o apoio entendeu? Acho o
atendimento dele péssimo no município o secretário de obras, do secretário de obras
Anselmo Labareski pela falta de respeito que ele está tendo com os vereadores e
parabenizo a Vossa Excelência senhor secretário de agricultura José Henrique,
estava falando no seu nome agora de como o senhor está trabalhando, chegou um
trator ontem na secretaria de obras com a grade aradora já atendeu muitos
produtores rurais do nosso município de Vila Pavão mais eu creio em Deus e
deposito toda minha confiança na sua pessoa, que o senhor tem competência de
fazer aquela secretaria de agricultura funcionar, alavancar porque foram 05 (cinco)
anos esquecido e o senhor em poucos meses de gestão fez da tripas coração para
atender os nossos produtores rurais do nosso município de Vila Pavão, porém aqui
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eu parabenizo o seu trabalho e pode contar comigo sempre e acredito também que
pode contar com os 09 (nove) vereadores companheiros desta Casa de leis. Meu
muito obrigado. Prossegue o senhor presidente: Passamos para a Ordem do Dia:
Peço a secretária Nilza Machado de Oliveira para fazer a leitura do Parecer Conjunto
das Comissões de: Justiça, Legislação e Redação e Comissão de Finanças,
Economia, Orçamento Fiscalização e Controle; Comissão de Educação, Saúde e
Assistência Social; Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e de
proteção ao Meio Ambiente e Comissão de Obras e Serviços Públicos referente ao
Projeto de lei Executivo nº 036/2017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2018/20121 e dá outras providências. Após a leitura do parecer
pronunciou o senhor presidente. Está em discussão o Parecer da comissão. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em
discussão o Projeto de lei Executivo nº 036/2017 – Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o quadriênio 2018/20121 e dá outras providências. Está em discussão o
projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade.
Prossegue o senhor presidente. Peço ao primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss
para fazer a leituras dos convites. Convite: A Igreja 1ª (primeira) Batista em Vila
Pavão tem a honra de convidar ao Presidente e vereadores juntamente com a sua
família para participar conosco do Culto em Ações de Graças pelos 10 (dez) anos de
pastorado do Pastor Almir de Souza Lopes a realizar-se de 19 à 22 (dezenove a
vinte e dois) de 2017 (dois mil e dezessete. As 19 h (dezenove horas) no nosso
templo Rua XV de novembro - Centro Vila Pavão/ES. Convite: A semana da Vida é
de 01 a 08 (um a oito) de outubro. A Pastoral Familiar da Igreja Católica está
promovendo uma Ação concreta levando pessoas para doação de sangue no
hemocentro em São Mateus no dia 06 (seis) de outubro sairá um ônibus em frente a
Igreja Matriz as 4 h e 30 mim (quatro horas e trinta minutos) da manha. Doe Sangue,
Doe vida! Ofício: Assembleia Legislativa do Estado Espírito Santo convida para o II
Encontro de Vereadores do Estado do Espírito santo e Sessão Solene em
Homenagem ao Dia do Vereador no dia 05 (cinco) de outubro as 10h (dez horas), no
Auditório I Hermógenes Lima da Fonseca, e a Sessão Solene em comemoração ao
dia do vereador será as 14h (catorze horas) no Plenário Dirceu Cardoso. Após a
leituras dos convites pronunciou o senhor presidente: neste momento passamos
para o encerramento também quero deixar lembrado aqui neste momento no
encerramento desta Sessão Ordinária do dia 03 (três) de outubro, uma perca que
nós tivemos do nosso amigo Lourinho, é pai de um funcionário desta Casa de leis o
nosso querido funcionário Diego e peço a Deus que Deus conforte toda a sua
família e dá a paz necessária entre eles e a nós também. 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, 03 de Outubro de 2017.
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João Trancoso
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Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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