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

Ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 07 de Novembro de 2017.
Aos sete dias do mês novembro 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 João Capítulo 3, Versículo
16. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso neste
momento em nome de Deus Eu declaro aberta a Sessão. Neste momento queria
cumprimentar a Mesa Diretora segundo secretário Francisco, primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss, o nosso vice-presidente Juvenal. O vereador Edvaldo
Rodrigues Santos (Bafaela), cumprimentar o vereador Aristeu Reetz, Gecimar
Rodrigues, cumprimentar o Valdeci Buge, e deixar por ultimo a vereadora Vera
porque em nome dela quero cumprimentar a todas as mulheres aqui presentes, as
nossas funcionárias desta Casa. Cumprimentar aqui também o pessoal da empresa
ali Titanium né? Clerim e todos ali. Cumprimentar o Dulcino né que está aqui
representando o terço dos homens da Matriz São Pedro, cumprimentar o Davi né.
Davi Welmer. Cumprimentar o Bolinha. Cumprimentar o Cartegiane, cumprimentar o
Dulcinéia Foerste (Néia) que está aqui deve ser representando o comércio? E
também a paróquia, a comunidade né, o Dulcino e a Néia. A nossa secretária de
educação Arlete, A Ingrid nossa Chefe de gabinete, Arlindo Neimeg produtor rural, a
Marcélia que é diretora lá da escola de Todos os Santos muito obrigado por estarem
presentes. Prossegue o senhor presidente: neste momento concedo a palavra aos
vereadores inscritos, tempo concedido de 10 minutos conforme o Artigo 166 inciso
VII do Regimento Interno desta Casa de Leis. Primeiro vereador inscrito, vereadora
Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos, quero
cumprimentar né os meu colegas vereadores em nome do presidente da Câmara
João Trancoso, aos funcionários da Câmara, ao Dulcino e a Néia que estão
representando o terço, A Néia representando o Trevezani e ao Dulcino o terço dos
homens, ao Bolinha, Davi Welmer, o esposo da funcionária da câmara também aqui
presente, ao pessoal da firma né Titanium, a secretária de educação Arlete, Chefe
de gabinete a Ingrid a diretora de Todos os Santos Marcélia. O Arlindo Neimeg que é
produtor rural aqui no nosso município. Eu estou aqui para fazer um convite né que
todos já estão vendo rodar nas redes sociais é que sexta-feira dia 10 (dez) agora, a
Cáritas Paroquial está promovendo uma mobilização contra a violência doméstica de
mulheres, então gostaria de estar convidando as pessoas que estão aqui, que vocês
ajudem a divulgar, consegue, consiga colocar bastante pessoas nesse movimento.
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Esse movimento é uma causa nossa e uma causa de todos nós, que violência não é
só as mulheres que foram assassinadas, essa moça que está desaparecida também
é uma violência doméstica né, e não é uma causa nossa mais nós temos que
abraçar essa causa e o movimento vai começar ali no Sindicato vai ter um, uma
passeata, uma caminhada até o Cezar do SM lá e cada, vai ter 04 (quatro) paradas
durante este percurso e a cada percurso teremos uma pessoa que vai falar sobre um
tema. A primeira para vai ser aqui em frente a prefeitura será uma advogada que vai
falar sobre a Lei Maria da Penha depois ali em frente a loja da Jhenyfer mais duas
pessoas vão falar sobre é sobre igualdade de gênero, depois lá em frente a padaria
Pomerana uma pessoa vai falar é sobre 05 (cinco) tipos de violência doméstica. Lá
em frente a loja universal vai vir uma pessoa de Vitória do SINDIUPES para falar
sobre violência defenda-se e nós vamos montar um caminhão, um palco, em cima
de um caminhão lá em frente ao SM e vai ter presente também uma pessoa da
Cáritas Diocesana falar o que é Cáritas, vai ter os pastores da Igreja Luterana,
Padres que já confirmaram presença eles não dar, vão fazer uma benção ecumênica
e também os alunos do CEIER (Centro Integrado de Educação Rural) eles vão fazer
um teatro e apresentar duas músicas então, eu gostaria que vocês ajudassem a
divulgar e quem puder participar venha participar conosco desta causa que é uma
causa que hoje acontece na família do vizinho amanha pode acontecer na nossa,
então nós temos que não é afrontar o político, nem afrontar a polícia e muito menos
a igreja, o negócio é a sociedade se envolver nessa causa e abraçar essa causa.
Prossegue o senhor presidente: Segundo vereador inscrito Valdeci Buge. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos e a todas, a direção da mesa aí Vossa Excelência
presidente da Câmara faz um excelente trabalho com os vereadores, vereadora
Vera, os funcionários da Câmara, Dalmiro, que tá aí, Davi Welmer, Néia, o Dulcino,
os meninos aqui, Arlindo Neimeg, a Secretária de Educação, chefe de gabinete a
Ingrid. Mais uma fez né seu Arlindo? A nossa quadra lá aprovou, foi aprovado um
aditivo de R$ 20.000,000 (vinte mil reais) e está lá parado. Quase R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) gasto ali e não foi feito quase nada e está a obra irregular. Por
causa disso Vossas Excelências, os nossos companheiros vereadores sempre falo,
os meninos aqui participaram de uma licitação na nossa cidade, da nossa região não
ganharam a licitação e os caras de fora ganharam. Será que tem algumas tramas
por traz de empresários de algum secretário ganha alguma coisa por fora? Diz que
só gente de fora está ganhando licitação aqui e nossas máquinas poderia ser
consertadas aqui, era mais fácil. Toda vez que participa da licitação chega um
secretário, alguns secretários e chega e fala eu te dou R$ 100.000,00 (cem mil
reais), te dou R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mais vão ganhar a licitação lá na
região de lá e os nossos perdem. Isso é uma vergonha! Ó, enquanto a Câmara e o
prefeito não chegar no bom senso, conversar, vamos resolver o problema que hoje
alguns secretários tá andando falando nas roças vereador não vale nada, quem
manda é eles. Não existe isso não! Eu quero ver um projeto vir pra cá se não passar
na Câmara e os vereador não aprovar eu quero ver o que eles faz eu acho que vou
pedir as Vossas Excelências esse ano vão travar. Esse é o meu pedido, vão travar
todos os projetos que vir pra cá e vão deixar eles trabalhar, se eles conseguem
trabalhar. Ou estão querendo desviar dinheiro e alguma coisa assim. Se preparam.
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Isso é uma vergonha! E aí nós temos que tomar providências quem apanham somos
nós nas comunidades, não é secretário que apanha, chega lá e fala vereador não
faz nada quem faz somos nós. Então vamos começar a segurar, começar prender e
vamos começar a convidar o prefeito para participar aqui, alguns secretários que
fala, alguns, que tem muitos secretários, secretária de educação mesma secretária
as Vossas, a senhora faz um excelente trabalho, atende o vereador. O Cláudio da
saúde é um excelente secretário sempre atende a gente com respeito, sempre
está... A Ingrid chefe de gabinete também tá lá sempre atende a gente com bom
senso, agora tem alguns aí que quer passar por cima mais vai custar passar por
cima do vereador. São minhas palavras, uma boa noite. Prossegue o senhor
presidente: Terceiro vereador inscrito Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”.
Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por estar vivo e por mais essa
oportunidade. Cumprimento o presidente desta Casa, a Mesa, cumprimentar demais
vereadores, vereadora Vera, cumprimento também aos funcionários desta Casa e de
um modo geral cumprimentar a todo plenário aqui presente, não vou citar nomes
porque eu posso esquecer de alguns mais estar cumprimentando a todos. Eu quero
iniciar falando nas minhas poucas palavras, em primeiro lugar eu quero parabenizar
a secretária de educação que se encontra pelo pedido que ela atendeu em nome
dos vereadores da comunidade, eu sempre esqueço o nome do Lourival Kalke,
Cabeceira do Córrego Grande por ter cedido o alambrado para cercar a escola nós
viemos aqui com alguns pais dos alunos ali e a senhora nos atendeu então quero
aqui agradecer, quero te parabenizar. Eu quero falar de um assunto aqui que eu
acho um pouco pertinente, quero falar sobre algumas reclamações que é o
fechamento de algumas escolinhas do interior, nós ficamos sabendo disso um dia
desses atrás e procuramos saber se realmente isso estava sendo um projeto que ia
acontecer no próximo ano e realmente existe essa proposta de fechamento de
algumas escolas e dentre esses assuntos é um assunto pertinente assunto este que
tem haver com a educação, sim, tem a haver com os gasto públicos eu acho que
tem haver por isso que quer fechar, tem haver também com a nossa agricultura e
semana trasada me parece que teve um pai de um aluno lá da escolinha do Córrego
das Flores me procurou e falou sobre essa situação, no mesmo dia uma outra mãe
da escolinha do Santa Filomena me procurou e me falou dessa situação que era pra
nós tomarmos algumas providências reuni aqui e procurar e encontrar solução para
esse problema aqui que eles não queriam que isso acontecesse. Acredito que nem é
de conhecimento de todos os vereadores e nós procuramos saber e realmente
existe essa intenção para o próximo ano e eu queria aqui fazer um apelo aos
senhores vereadores e vereadora Vera, a comunidade e a todos que representa, a
secretária que aqui está eu sei que a senhora tem me ajudado muito nessa luta e vai
nos ajudar também para que nós vamos convocar o executivo, convocar o prefeito,
vamos nos reunir, e encontrar uma solução para esse problema. As comunidades do
interior não querem que isso acontece. Nós sabemos que a prefeitura passa por
dificuldades financeira a gente sabe disso, mais nós temos que encontrar uma
solução para diminuir gastos, diminuir gastos não é fechando as escolinhas, entendo
eu que isso não vai resolver o problema, diminuir gastos a gente sabe que tem
muitas, muitos meios que pode fechar algumas torneiras dentro da nossa
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administração e nós não vamos falar aqui mais eu acho que em uma reunião, a
gente se reunir com o prefeito ele pode encontrar algumas soluções pra isso, tanto é
que existe meio de fazer isso, mais e fizer isso a gente sabe que o nosso município
é baseado na agricultura. A base do nosso município é a agricultura e fazendo isto
está desprezando, está menosprezando os nossos agricultores. Que fecha uma
escola por exemplo da Laginha, essa semana, ontem mesmo alguém me ligou
pedindo por encarecidamente para nós lutarmos para que isso não acontecesse
porque existe uma proposta pra isso também não sei se procede mais que eu disse
pra essa pessoa a seguinte: que nós iríamos lutar para que isso não aconteça.
Então portanto eu peço a senhora secretária, secretária de chefe de gabinete que se
encontra que vamos nós reunir os vereadores, com o prefeito, a sociedade e vamos
encontrar uma solução que aqui está tendo muitos gastos a gente sabe disso e a
arrecadação caiu, fiquei sabendo um dia desses que a nossa arrecadação no mês
de outubro um R$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais), um R$
1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos) e poucos, a gente sabe que a despesa é
alta mais eu acho que tem rumo, se nós investirmos na agricultura e o primeiro ponto
é não fechar as escolas no interior para assegurar o homem do campo lá na
agricultura. Se trouxer o filho pra rua para estudar aqui na rua com certeza o pai
também, a mãe e a família vão ter que vir pra rua também, então nós temos que dar
incentivo para essa escola continuar. Nós temos outros meios dentro da agricultura
vamos nós reunir pra isso que sabemos que nós passamos 03 (três) anos críticos aí
com a estiagem e a diversificação de culturas, me lembro que em janeiro chamei o
secretário de agricultura conversei com ele nessa situação para que tomasse
providencias, reunisse o povo que pudesse fazer isso, o nosso município tem
instrumento importante que é a cooperativa, tem as associações, mais até o
momento nada foi feito eu acho que nós temos que cobrar mais e nos reunirmos
porque o importante nós encontramos uma solução para que o nosso município
possa ganhar melhor. São essas as minhas falas e o meu muito obrigado.
Prossegue o senhor presidente: 4º (quarto) e ultimo vereador inscrito Juvenal Medici
Ferreira. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos, eu quero neste momento mais
uma vez agradecer a Deus por todos aqui presente. Cumprimentando o presidente
eu cumprimentos os vereadores, cumprimentar aqui secretários, cumprimentar aqui
o nosso amigo obrigado por estarem aqui, secretária de educação, Ingrid,
cumprimentar aqui a diretora da escola do Veloso Marcélia, Neimeg fica triste não
Neimeg fica triste não que daqui uns dias acaba o caminho de cair, cumprimentar
aqui o ex-vereador Bolinha, Dulcino cumprimentar aqui me fugiu da memória o
nome, a Néia, cumprimentar aqui Cartegiani, cumprimentar o Davi Welmer, de uma
forma especial cumprimentar a todos, os funcionários da Casa aqui presente a
nossa dupla aqui que a gente tem muito respeito elas sempre estão alegres é isso
aí. Presidente deixa eu falar com o senhor meu irmão, vereador Valdeci colocou
bem, é na ultima sessão aqui nós tivemos um debate com o secretário de
agricultura, é, e a permanência deles continua o senhor veio na ultima sessão nós,
eu tive o prazer de ter uma indicação eu mais o Marcos aqui aprovado por
unanimidade que os secretários se reunisse com secretário de agricultura, com o
prefeito Irineu pra discutir o assunto dessas horas máquinas cobradas que está fora
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de padrão, tá caro. O produtor não aguenta mais isso que vem de uns 04 (quatro)
anos pra cá sofrendo vocês mesmo sabe, falta de chuva, falta de apoio da
administração pública, terminou todo esse mandato passado e permanece a mesma
coisa né e assim não foi tomado providência nenhuma é o que se rola no interior da
boca da maioria dos secretários, eu não estou dizendo prefeito ao contrário eu
posso aqui ... o nome do prefeito até porque ele tem me atendido pelo menos por
telefone né, tem educação, coisa que tem secretário que não tem eu não tenho aqui
segredo nenhum de dizer quem é agricultura e obras, porque assim nós vereadores
tem que tomar atitude e caminho vereador Valdeci porque nós não somos melhor do
que ninguém mais também não somos piores, nós representamos aí o povo
trabalhador, o povo sofredor, eu também trabalho na roça, tem um ano que eu estou
pedindo uma retinha para abrir uma lava em frente a ...onde eu tenho uma lavoura a
meia com seu Davi, Finado Arthur um ano, e essa máquina não chega, não tem
agendamento na nossa região. Tem cabimento uma coisa dessa? Já morreu lá mais
de 300 (trezentos) pés de café devido a seca também, sim só que a gente nunca vai
chegar o dia de atender pelo menos um produtor rural desse jeito. Entendeu? Então
eu vejo que parece uma marcação da parte do secretário. Né! Nós tivemos, só um
minuto vereadora, nós tivemos um entulho na Praça Rica ficou 40 (quarenta) dia
centro do patrimônio que pessoas estavam lutando, pessoas que paga impostos,
acho que o secretário senhor Labareski tirasse aquele entulho, viemos aqui eu mais
o Vereador Marcos não tem contagem de vezes inúmeras vezes, continuava aquele
troço lá, precisou pagar pra tirar, então assim nós não pedimos nada de mais, nós
pedimos as coisas públicas que tem que ser feita,né, então nós temos que estar
reunindo,... sim vereadora (...)sim vereadora obrigada. Então continuando senhor
presidente, nós principalmente nós vereadores nós representamos uma maioria, nós
não tivemos um voto só para estar aqui vereadores, vereador Valdeci, nós tivemos
de 200(duzentos) votos pra cima, são muitas famílias que contribuíram a nós, os
jovens, vocês que são jovem empresários sabem disso. Entendeu? O município tem
a obrigação, a obrigação, prefeito, secretários, vereadores de prestar conta e
atender as coisas públicas principalmente, principalmente, então assim, não é tirar a
carapuça, é muito fácil tirar a carapuça da cabeça de um e colocar no outro, porque
o cara coloca carapuça ele é bandido, ele tira e bota em você, você vira também se
você deixar eles colocar vai virar também e nós estamos aqui, nós não somos
oposição ao Irineu eu estou dizendo isso daí senhor presidente eu não quero ainda
desmanchar essa Casa de Leis aqui para que nós todos tomar providências.
Entendeu? Eu ainda não vou fazer isso hoje vou deixar para a próxima sessão se
não tiver providências tomada aqui, porque quem tem que tomar é nóis daquilo que
nós combinamos lá dentro. (...) sim (...). Certo! Você falou uma coisa certa, nós não
somos oposição a ninguém, essa Câmara de vereadores é uma Câmara, é uma
Câmara decente que tem votado aqui, todos os vereadores a base do prefeito,
Bafaela, a Vera e o Aristeu sabe disso. Entendeu? Mais o que nós temos que fazer
então contra...? Excluir eles um pouquinho. Entendeu? Será que temos que fazer
igual o vereador falou? Ou nós temos que ajoelhar aqui e implorar ou nós temos que
pegar e mandar trocar esse secretariado? Entendeu? Nós vamos ter que tomar uma
posição, tomar uma posição (...?) Sim (...) Beleza! Então veja bem, eu acho que nós
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estamos precisando chegar a esse patamar, mais nós não temos escolha, não
temos escolha, um ano se foi né, e aí veja bem outra coisa senhor presidente e
vereadores é importante esse fato, as patrol a onde elas estão atendendo é no
agendamento, só atende quem for lá agendar já para contar o vereador pra ele não
ter forma nenhuma de estar fazendo nada. O próprio motorista pega a nota fiscal, ele
mesmo assina, ele mesmo marca, isso não existe e não existe em parte nenhuma
do mundo que vai achar que isso é legal. Como que o motorista vai assumir um
compromisso, uma responsabilidade que isso vai gerar um boleto pra ser pago, isso
é coisa pública, isso não pode de forma alguma. O secretário de agricultura tem que
tomar uma providência e encaminhar as coisas nas sessões certas. Não existe
funcionário de patrol, de jerico ou de bicicleta ou de qualquer coisa que esteja ele
Carlinhos tá assinando, responsabilizando pelas coisas públicas porque não que ele
é pior do que ninguém ou melhor, mais ele não é o secretário, essa pasta não é dele
a pasta dele é estar no horário e no local de trabalho e habilitado para dirigir a patrol,
dirigir a mula o que que for, qualquer coisa né, então assim, são coisas pequenas
que crescem, cresce os problemas, parece que essa administração faz tudo para
diminuir o vereador não é? Diminuir o vereador. Então eu estou dizendo aos
vereadores mais nós temos que tomar as providências. Isso está errado, não pode
continuar. Não existe. E dando prosseguimento se for falado tudo que está errado
aqui nós não vamos sair daqui hoje né, só as coisas básicas colocar para que vocês
tenha noção, tudo é o vereador, cobrança padrão de horas máquinas tudo lugar que
vai é o vereador que aprovou. É fácil tirar a carapuça da cacunda deles e jogar no
outro. Né? Sendo que nós colocamos aqui uma indicação e volto a repetir foi
aprovado por unanimidade por vocês vereadores, por nós vereadores que reunisse
o conselho, prefeito, secretários e que baixasse essas horas. Baixar horas ninguém
está fazendo nada. Nós aprovamos aqui na Mesa, aqui fica presidente, não sai, não
sai então são coisas que vão crescendo, vai crescendo, vai o tempo, vai passando
01 (um) ano, vai passar 02 (dois), vai passar 03 (três) e vocês sabe o que vai
acontecer? Nada. Nós vamos ficar morto politicamente, vocês produtores,
empresários, funcionários sem autonomia de nada. Né? Porque o carro chefe desse
município é o café, a pimenta e o comércio Carlúcio o senhor é contador o senhor
sabe disso. Então nós temos que se valorizar mais gente pelo amor de Deus
vereadores, vamos fazer o que eu falei aqui, vamos reunir, chamar os 02 (dois)
secretários principalmente obras e agricultura junto com o prefeito para tomarmos
um caminho para que o povo seja atendido entendeu? Nós temos crise? Tem mais
não é pra tanto não. Nós temos dinheiro aqui quase ½ (meio) milhão tudo
economizado porque nós temos respaldo e volto a repetir falo de boca cheia existe
crise nada quem trabalha quem tem, quem tem respaldo não tem esse negócio de
crise nada, enxuga a folha. Entendeu? Todo dia tem neguinho entrando nessa
prefeitura a pouco tempo agora entrou eu acho que é irmão do secretário, então
assim: Crise de que? Né! Mais por mim pode colocar um milhão de gente ele vai ter
que responder para o Ministério Público não é? Vai fluir é logico! Vai ter problema
isso aí, porque não pode. Tem a Lei os senhores não sabem o que que é e aí estão
colocando e continua sem prepotência nenhuma a agricultura vai embora,
vereadores não tem autonomia então isso vai, eu coloquei o secretário estava até
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aqui nada pessoal eu falei pra ele. Tive em Vitória na Assembleia ele não entrou na
sala onde eu estava de jeito nenhum eu fui lá fora peguei ele no braço dele e falei
não tenho nada pessoal com o senhor secretário, é politica, é para tender o povo
que elegeu nóis que paga o seu salário e o meu. Aí entrou pra dentro do gabinete do
deputado e eu já tinha confessado eu sai, então assim as coisa que eu sei que estão
indo Bolinha e Carlinhos para o lado pessoal isso é ruim para o nosso município. O
município pequenininho, fácil de gerenciar, fácil de atender o produtor rural né, mais
infelizmente o caminho que tá tomando está errado e os vereadores aqui eu
parabenizo vocês, eu já estou a mais tempo nessa Casa, estou careca de falar não
tem uma Câmara Aristeu boa igual essa até o momento. Já votamos tudo que
precisou e mais, então desanima a gente mais eu acho que ainda há um caminho
né, pra ser tomado, então essa são minhas falas quero até pedir desculpas a vocês
por estar repetindo mais uma vez aqui o que eu acabei de colocar né, nas poucas
questões que tem que ser colocado aqui viu. Ingrid, eu quero te parabenizar pela
sua educação como chefe de gabinete, pelo seu atendimento por que você está
sendo digna do salário que o povo te paga não só apara o vereador mais todas as
pessoas que éé, eu tenho ainda 80% (oitenta por cento) de elogios pra você
entendeu, assim seria que tinha que ser todos os secretários. Gente não custa ser
bem educado, não custa tratar as pessoas bem, eu acho que ser educado, tratar as
pessoas bem diretora Marcélia é uma obrigação principalmente nóis do poder
público que recebemos o salário do povo, rebemos o empresário aqui, recebemos o
produtor que está aqui tá ali o senhor Arlindo Neimeg entendeu, tá lá com uma obra
parada 20 (vinte) e poucos mil de aditivo que foi pago. Já tem quantos meses isso?
Não é? Aí sofrendo né por quê? Alguém poderia responder por quê? Né! Vai
perguntar a um secretário desse e vai ver o que ele vai falar com você. Então assim,
não pode continuar mais, tem uma grande culpa a Câmara nesse aspecto viu
Gecimar. Entendeu? Vocês vão me desculpar por eu estar colocando aqui mais nós
vamos tomar providências, essa semana senhor presidente pedir o senhor como
amigo não como vice-presidente e nem vereador, seu amigo, por ser parceiro do
povo vamos marcar uma reunião com o prefeito e esses 02 (dois) secretários pra ver
se nós estamos no caminho certo porque do jeito que tá não pode ficar de forma
alguma, não pode ficar mais. Obrigado presidente. Prosseguindo senhor presidente,
solicita ao primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do convite
das Cáritas. Convite: A Cáritas Paroquial São Pedro de Vila Pavão promoverá no dia
10 (dez) de novembro de 2017 (dois mil e dezessete) Mobilização Contra a Violência
Doméstica de Mulheres. A Mobilização consistirá em ato público no centro da cidade
de Vila Pavão iniciando na rua do Sindicato dos Trabalhadores Rurais a partir das 08
horas, percorrendo o centro da cidade, onde serão abordados temas sobre violência
doméstica de mulheres em geral e no município. Desta forma, estamos convidando
a sociedade civil organizada, igrejas e lideranças do município para se fazerem
presentes neste ato de luta contra a violência doméstica de mulheres, bem como, de
qualquer tipo de violência humana. Na certeza de podermos contar com o vosso
apoio e participação, antecipamos agradecimentos e aguardamos confirmação. Sem
mais, atenciosamente. Alexsilvia Butike Magewiski Tesoureira da Cáritas Paroquial e
Padre Edivaldo Luiz Klipel Pároco da Paróquia São Pedro Vila Pavão. Após a leitura
167
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

do convite prossegue o senhor presidente. Também quero fazer um convite aqui a
todos que sexta–feira as 16:00h (dezesseis horas) nós vamos ter a presença do exgovernador e presidente do PSB Renato Casagrande aqui no município tá, é vai ser,
o encontro vai ser lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais tá sexta–feira as 16:00h
(dezesseis horas) ter a presença do ex-governador e presidente do PSB Renato
Casagrande aqui no município. Neste momento partimos para o encerramento desta
sessão quero aqui agradecer a presença de todos e desejar a todos uma boa noite
na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus. 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, 07 de Novembro de 2017.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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