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

Ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 21 de Novembro de 2017.
Aos vinte e um 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 Salmos Capítulo 51,
Versículo 10. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso
neste momento em nome de Deus Eu declaro aberta a Sessão. Quero aqui estar
cumprimentando a Mesa Diretora, cumprimentando os demais vereadores,
cumprimentar o ex-vereador e ex-secretário Bolinha, cumprimentando secretário
municipal de agricultura é José Henrique, o chefe de agricultura Jadismar,
cumprimentando aqui os funcionários aqui desta Casa, cumprimentando aqui o
Fausto, é cumprimentando Aparecida, é cumprimentando aqui a nossa chefe de
gabinete Ingrid Wutke. Prossegue o Senhor Presidente João Trancoso solicitando ao
Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para mencionar as ultimas Atas. Ata da
16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 17
(dezessete) de outubro de 2017 (dois e dezessete); Ata da 17ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 07 (sete) de novembro de
2017 (dois e dezessete). Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação
as Atas. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado
por unanimidade. Prossegue o senhor presidente Solicita ao primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss para fazer a Leitura do Projeto: Projeto de lei Executivo nº
038/2017- Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de Vila Pavão/ES para
o exercício de 2018, e dá outras providências. Por Questão de Ordem o vereador
Edvaldo Rodrigues Santos pediu a dispensa da leitura do projeto que seja lido
somente à mensagem. O senhor presidente coloca em votação o pedido de
dispensa da leitura feita pelo vereador Edvaldo. Quem for favorável à dispensa da
leitura permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade.
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, vereador Valdeci
Buge. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos e a todas, cumprimentar o
presidente da Câmara, os vereadores, vereadora Vera, Bolinha está aí com nós, o
secretário de agricultura o Henrique, o rapaz que está presente aí, Jadismar, os
funcionários da Câmara, Aparecida, a chefe de gabinete aqui presente. Eu quero
aqui também ainda o João eu acho é um dos homem primitivo e vocês da nação
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negra que teve essa evolução e teve essa conquista de esta aí já quase igualando
com todos os empregos, eu acho muito bonito isso aí que está acontecendo com as
leis (...) isso. E eu quero colocar outra questão também que o mês passado foi dia
das mulheres bandeira vermelha, rosa e agora é azul, eu vejo a par pouquinho umas
coisas aqui, quando mês passado acho que era mais incentivado e esse mês é um
mês, as igrejas incentivando menos, os comércios incentivando menos, e eu acho
que tem que ser tudo igual para todos, igualar não discriminando os homens e nem
discriminando as mulheres. E tem mais um assunto que eu fiquei triste com o estado
eu tive com o menino eu não sei o nome dele o Nenê Lenke ele me percurou ele
chegava estar chorando, diz que ele precurou o prefeito eu não sei se teve com o
secretário da saúde, ele saiu domingo cedo pra conseguir um ônibus lá em Santa
Maria pra ser atendido hoje em Vitória porque só lá ele conseguiu uma vaga, aqui no
Pavão não teve um carro pra levar ele. Eu acho que isso pra nóis é uma vergonha.
O cara sair daqui, questão de saúde, o problema dele é sério conseguir uma vaga,
sair daqui de moto pra Santa Maria, Santa Maria um primo dele conseguiu uma vaga
pra levar pro Hospital Santa Rita e é nosso eleitor, é gente nossa aqui, criado e
nascido aqui dentro, trabalha catando papel, trabalho honesto, tranquilo e foi fazer
isso, eu acho que tem que ser resolvido não pode acontecer mais não dentro da
nossa administração. Essas são minhas palavras e meu muito obrigado. Prossegue
o senhor presidente agradecendo ao vereador Valdeci e concedendo a palavra ao 2º
(segundo) vereador inscrito Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Boa
tarde senhor presidente em nome do presidente desta Casa de leis eu saúdo todos
os vereadores, boa tarde vereadora Vera e em nome dela saúdo todos as mulheres
aqui presente. Quero saudar aqui o honroso amigo, companheiro Wellington Boone
também ex-vereador, ex -secretário do município de Vila pavão, foi um dos pioneiros
também. Né? Dentro deste município que concorreu as eleições passada e saiu
queimando pneu junto a nós. Né Zé Henrique? Quero saudar o honroso secretário
de agricultura do nosso município Zé Henrique que está desempenhando melhor aí,
parabéns pelo seu trabalho, estive no Boa Sorte hoje e os comentários são
maravilhosos, Jadismar também coloco aí a minhas palavras ao subsecretário na
ausência do secretário sempre está presente visitando as propriedades,
acompanhando executando o trabalho de forma na mediada do possível como tem
que ser executado. Quero saudar o meu amigo Fausto ex-secretário de saúde do
município de Ecoporanga e auditor hospitalar grande companheiro, secretária da
Câmara, a nossa funcionária pública, amiga, boa tarde Aparecida está ali do
whatsApp seja bem vindo, e a nossa chefe de gabinete a Ingrid. É, as minhas
palavras aqui senhor presidente são bem poucas, é, ontem, foi anteontem perdemos
um grande amigo que hoje está ao solo da terra e é lamentável o fato ocorrido, uma
pessoa tão jovem mais que Deus dê o conforto pra toda a família. O que eu tenho
pra falar aqui sobre a colocação do vereador Valdeci, vereador Valdeci é eu vou
pegar só uma carona nas suas palavras, ontem eu estive ao gabinete com o prefeito
e uma pessoa procurou a nós. Né chefe de gabinete Ingrid? Inclusive estava perto lá
e na verdade ela solicitou um veiculo para levar a criança até o hospital em Vitória, o
prefeito chegou falou que o carro estava disponível eu sou testemunha que estava
na hora, não sei caso deste rapaz mais é algo que não pode acontecer no nosso
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município e eu não sei se o senhor sabe disso, existe pessoas hoje aqui que tem a
criança pra levar pro hospital em Vitória, ou seja, Santa Rita, Infantil ou qualquer
hospital quando o secretário de saúde do nosso município ou o próprio prefeito fala
tem um carro disponível pra levar na ambulância eles falam que não, que na
ambulância não, que não tem segurança. Escuta aqui, será que as outras
ambulâncias não dão segurança para viagem de pessoas que precisam ir para no
hospital é só de Vila Pavão? Porque os mesmos itens que contêm as ambulâncias
do município de Vila Pavão tem na de Nova Venécia, tem no Estado do Espírito
Santo e no Brasil. Me desculpa de eu falar senhores mais uma parte da partida é
que o povo, é frescura da população de algumas pessoas. Entendeu? Porque a
gente na porta da minha casa, conversa com o secretário de saúde, eu preciso que
encaminha ...para Vitória, faço a solicitação do secretário aí quando fala que é de
ambulância eu sou testemunha disso já e aprovo até em segunda instancia. Certo!
Não estou defendendo ninguém não, estou falando a realidade porque através do
secretário de agricultura, que se tornou secretário de agricultura eu assumi o lugar
dele como vereador Nesta Casa de Leis e vou honrar a verdade até a ultima
instância, vou ficar aqui 04 (quatro) anos falando a verdade do que aconteceu
ontem, eu achei um absurdo uma senhora ter coragem de chegar para o prefeito e
falar que não ia mandar e não ia acompanhar a criança na ambulância, certo porque
o ambulante não dá segurança senhor presidente da casa e o senhor sabe disso
senhor presidente? Sabe ou não sabe? Que a ....pessoa inclusive o presidente desta
Casa ligou pra mim no momento e falou da situação ocorrida, então hoje no
município de Vila Pavão tem que olhar as coisas direitinho, analisar por que o que
eu vi ontem é um absurdo. Eu estou vendo a hora, sabe de que? A prefeitura
arrumar recurso e comprar um helicóptero para transportar as pessoas que não
querem viajar de ambulância. Quer ir de que? De jatim? Isso não é só no município
de Vila Pavão, Nova Venécia é essa e todos os municípios do Estado e do Brasil
oferece é essa. É a ambulância como que a pessoa pegar a ambulância, eu não vou
porque não tem segurança. Quero perguntar aos senhores vereadores desta Casa
de leis. Qual foi o acidente que ocorreu com paciente que foram levados o senhor
vereador Aristeu Reetz que mexe na área da saúde é um dos pioneiros na área da
saúde de Vila Pavão até admiro o seu trabalho, já aconteceu um caso grave aí com
pessoas transportadas para Vitória indo e voltando? Do meu conhecimento eu não
conheço, se tiver os senhores me falam, fica aqui as minhas curtas palavras e o meu
muito obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo o vereador. Dando
continuidade o senhor presidente encaminha o Projeto de Lei Executivo nº 038/2017
– para as comissões analisarem e emitirem seus respectivos pareceres, bem
partindo para o encerramento neste momento, quero parabenizar aqui o nosso
vereador Edvaldo Rodrigues Santos por ter completado mais um ano de vida ontem,
tá, que Deus possa estar concedendo a graça ao vereador, a paz, a harmonia e que
Deus possa tá brilhando, abrilhantando a sua mente e seus caminhos. É também
neste momento peço para o nosso primeiro secretário o Marcos Laurenço Kloss para
ler alguns convites que está aqui. Convite: A segunda Noite de Louvor, Dia:
25/11/2017 (vinte e cinco do onze de dois mil e dezessete) com início às 17h
(dezessete horas), Local: barracão da Comunidade da IECLB, Igrejona.
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Apresentação de coral e grupos de canto da Igreja Missouri, Banda Adventus,
Banda Laginha de Panças, Coral da IECLB e outros. Durante as apresentações
serão vendido porções, caldo de aipim, pastelão, torta, pudim, refrigerante e suco,
participem conosco e também teremos na escola de Praça Rica a nossa famosa
festa Gingebiyrfest CMEA Praça Rica que vai acontecer no sábado 25/11/2017 (vinte
e cinco do onze de dois mil e dezessete) a partir das 17h (dezessete horas) então
estão todos convidados. Continuando o senhor presidente, quero lembrar também
aqui do falecimento do nosso amigo Valdenilton Buge ocorrido no domingo, né o Fio
Buge que Deus possa estar dando o conforto, o fortalecimento necessário a cada
um de seus familiares e amigo. Neste momento quero agradecer a presença de
todos aqui, nem vou citar mais nomes que já... é falei o nome de todos aqui no início
tá e também quero agradecer ao nosso Deus todo poderoso que nos iluminou e que
nos deu mais está, este dia de trabalho com a graça e a paz. 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, 21 de Novembro de 2017.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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