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

Ata da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 17 de outubro de 2017.
Aos dezessete 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 Mateus Capítulo 28,
Versículo 18 e 20. 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 as ultimas Atas. Ata da 15ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 03 (três) de outubro de 2017 (dois e
dezessete). Ata da 6ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão –
ES, ocorrida no dia 03 (três) de outubro de 2017 (dois e dezessete). Estão em
discussão as atas. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. 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 Expediente do Dia: Projeto de lei Executivo
nº 037/2017 - Altera a lei Municipal nº 909/2013, que adota o Diário Oficial dos
Municípios do Estado do Espírito Santo, instituído e administrado pela AMUNES,
como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do
Município de Vila Pavão/ES e dá outras providencias. Por questão de Ordem o
Vereador Valdeci Buge pediu a dispensa da leitura do projeto. O senhor presidente
coloca em votação o pedido de dispensa da leitura feita pelo vereador Valdeci Buge.
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por 07
(sete) votos a favor e 01 (um) voto contra -Vera Lucia Elias de Souza votou contra.
Indicação nº 013/2017 - dos vereadores: Gecimar Rodrigues, Valdeci Buge,
Francisco de Assis Campos, João Trancoso e Marcos Laurenço Kloss – que solicita
ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa legislativa que após aprovação em
Plenário remeta a presente Indicação ao Excelentíssimo Prefeito Senhor Irineu
Wutke, para que o mesmo envide esforços no sentido de encaminhar a esta Casa de
leis, projeto de Lei regulamentando as atividades dos Agentes de Saúde e de
combate a Endemias, nos termos da legislação atual, denominada Lei Ruth
Brilhante. Após a leitura, prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o
regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo nº 037/2017 - Altera a lei
Municipal nº 909/2013, que adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo, instituído e administrado pela AMUNES, como veículo oficial de
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publicação dos atos normativos e administrativos do Município de Vila Pavão/ES e
dá outras providencias. Está em discussão o regime de urgência do projeto.
Observação: Por problemas na gravação da ata as falas dos vereadores Vera Lucia
Elias de Souza e Juvenal Medici Ferreira não foram digitalizados. Prossegue o
senhor presidente: Coloco em votação o regime de urgência do projeto. Quem for
favorável ao Regime de Urgência permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Neste momento quero
conceder a palavra aos vereadores inscritos começando pela vereadora Vera Lucia
Elias de Souza. Observação: (...), houve falha na gravação, portanto não gravou as
falas dos vereadores Vera Lucia Elias de Souza e parte Juvenal Medici Ferreira por
isso não foram digitalizados “Assim se pronunciou”. (...). Vereador Juvenal Medici
Ferreira. Quero aqui deixar a minha indignação (...) pode deixar, pois é. Você vai
ficar sem pagar ela o imposto dela todo ano como vai ficar a situação?(...) Nós
vamos passar 01 (um) mês, 02 (dois) meses sem receber os nossos salários como
nós vamos ficar? Como a gente vai andar na rua se pagar as dívidas? Né! O nome
disso daí é governar com responsabilidade, nós temos que ter responsabilidade,
aqui na Câmara nós temos eu estou aqui na Câmara a 16 (dezesseis) anos. Nós
temos aqui quase meu milhão de saldo porque nós tem, nós governa com
responsabilidade. E não tem crise aqui não? O nosso orçamento é um trenzinho
assim em vista da prefeitura municipal e nós temos trilho, pau na agulha graças a
Deus e ao povo que contribui e paga mais aqui nós temos gestão eu direi a você,
entendeu? Não adianta falar Vereador Bafaela, eu não quero se exibir por estar a
quase 20 (vinte) anos nesta Casa mais todo governo que tem coerência e que
governa com responsabilidade, tem um ano meu irmão, agora já chega tem um ano
quase, então assim quero deixar claro nesta Casa de leis nós vamos estar se
reunindo senhor presidente com o prefeito, vamos se reunir com o prefeito,
secretários e vai haver mudança aqui secretário você pode se preparar vamos estar
mandando pro senhor um ofício né, pra todos os secretários principalmente
agricultura e obra que é o carro chefe do executivo entendeu, agora para atualizar
essa gestão nossa porque não pode ficar assim senhor presidente. Meu tempo já
está esgotado, eu sei, quero deixar aqui a minha indignação, mais uma indignação
procurando acertar os caminhos que nós assumimos e que está torto e continua
torto, nós não podemos mais ver a cobra no jogo deixar isso claro aqui. Não tenho
nada contra o prefeito, ele é meu amigo, até parabenizo ele liguei para o prefeito
hoje estava em Brasília e me atendeu na hora. Eu liguei mais de 10 (dez) vezes para
o secretário de obras não me atendeu. Liguei pro senhor 04 (quatro) vezes não me
atendeu. Não retorna as ligações aí, agora o problema do senhor se quer retornar
bem se não quer tudo bem é mérito do senhor o senhor é o secretário de agricultura.
Né! Outro é o secretário de obras Anselmo quer atender as ligações atende se não
quer não tem problema, só que os problemas vão crescendo e aí vai, o prefeito vai
pagar muito caro por isso aí. Né! Então assim, eu acho secretário que o senhor e
todos os secretários não é porque é o vereador Juvenal que tem que atender as
ligações dele não. Se você ligar pra mim na hora se eu não atender eu retorno a
ligação eu não vou dizer que às vezes a gente esquece, esquece. Mais poxa, o que
é isso gente? Que descredito que vocês estão faltando pra nós vereadores? Porque
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nós estamos no governo junto, nós somos parceiros e você sabe disso votamos
suplementação passada de 50% (cinquenta) por cento para o governo de vocês
trabalhar e nós estamos aqui nem temos a honra de um retorno de uma ligação,
então assim: a culpa é do Henrique? A culpa não é dele. Mais tudo bem, quero
deixar aqui parabenizar aos professores que a educação ela começa em casa
vereadores, secretária de educação, todos os professores aqui e professoras mais
ela termina na escola, parabéns pelo trabalho de vocês e pelo dão de educar, meu
muito obrigado. Prossegue o senhor presidente: Passamos para Ordem do Dia: peço
para fazer a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação,
referente ao Projeto de Lei Executivo n° 034/2017 – Cria o cargo de contador e suas
respectivas vagas, e dá outras providências. Comissão de Justiça, Legislação e
Redação. Relator: Valdeci Buge; Presidente: Gecimar Rodrigues e Membro:
Francisco de Assis Campos. Após a leitura do parecer prossegue o senhor
presidente: Coloco em votação o parecer. 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
Parecer da Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização e Controle, referente ao
Projeto de Lei Executivo n° 034/2017 – Cria o cargo de contador e suas respectivas
vagas, e dá outras providências. Comissão de Finanças, Economia, Fiscalização e
Controle. Presidente: Juvenal Medici Ferreira; Relator: Gecimar Rodrigues e
membro: Valdeci Buge. Coloco em votação o Parecer. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em
discussão o Projeto de Lei Executivo n° 034/2017 – Cria o cargo de contador e suas
respectivas vagas, e dá outras providências. Está em discussão o Projeto. Com a
palavra a vereadora Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. Esse projeto
de lei né, a criação de 02 (dois) cargos contador né pra prefeitura. É que na
prefeitura não tem o contador com nível superior, tem só é técnico em contabilidade,
então está querendo se criar esses 02 (dois) cargos porque a pessoa que faz esse
trabalho pra prefeitura é terceirizado em gestões, uma das gestões anteriores né foi
feito por licitação a indicação dessa pessoa e ele faz esse trabalho na prefeitura, ele
não é do município, não sei se cumpre uma carga horária certinho do jeito que
precisa. O valor do salário desse funcionário é de R$ 6.500,00 (sei mil e quinhentos
reais), então criando esses 02 (dois) cargos é para a prefeitura de contador eu
acredito que a carga horária possa ser um pouco maior e o salário dos 02 (dois)
talvez não dê o salário de uma pessoa só r talvez a pessoa poder ficar aqui na
prefeitura durante a semana com uma carga horária maior, então as vezes eu já fui
assim, já fui contra as vezes a criação de cargos mais depende da situação né,
nessa situação eu sou a favor porque eu acredito que vá fazer uma economia né e
poder ter mais assistência na nossa contabilidade. Prossegue o senhor presidente.
Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Juvenal Medici Ferreira.
“Assim se pronunciou”. Mais uma vez senhor presidente, plenária, quero voltar aqui
e parabenizar o projeto, é as comissões permanentes e dizer Lei de
Responsabilidade Fiscal é um dos itens que mais se tem que ser usado na nova lei e
não se pode gastar mais do que arrecada, as vezes tem pessoas que nem sabe o
que isso quer dizer e aí sai pela rua a fora aí, há fulano falou isso lá nem explicou
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tem gente que não sabe, tem gente que sabe né, então assim se fazer uma
pesquisa e ir perguntando muitas pessoas não vão saber o que significa isso daí e é
a coisa mais importante onde não é só o Irineu, todos os prefeitos e presidente de
Câmaras não pode gastar mais do se arrecada. Depois vem controle interno que faz
parte você tem que saber o que você está pagando, depois vem para não ter
endividamento público a prefeitura inadimplente é o que vem acontecendo vereador
você colocou, você colocou que nós estão pagando conta inadimplente anteriores o
governo do Irineu e vão vir mais né, parabenizar o prefeito por agilizar o projeto, as
comissões que fizeram e que estão aí aprovando e peço o voto a vocês, eu sei que
é de conhecimento da Câmara mais votem favorável ao projeto que nós estamos no
caminho certo de perfeição, de união com o prefeito, com os secretários para que
nós possa continuar agora Henrique a partir de janeiro do ano que vem atender esse
povo senhor presidente. Essas são minhas falas. Prossegue o senhor presidente:
Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos.
“Assim se pronunciou”. Boa tarde a todos, as colocações da vereadora Vera e
também do vice-presidente desta Casa foi brilhante essa questão, quero parabenizar
o chefe do executivo o Prefeito Irineu Wutke, o prefeito quando ele quer economizar
ele tem todas as estratégias para economizar no município esses 02 (dois) cargos aí
criando com certeza vai ser o melhor para a prefeitura, o nosso município está de
parabéns, eu aqui quero pedir sim o apoio dos nobres companheiros vereadores
para que esse projeto passe e eu como representante desta Casa de leis me coloco
a disposição a Indicação que os senhores fizeram também porque todas as
indicações que são feitas nesta Casa de leis são para o bem estar da nossa
sociedade. Fica aqui as minhas poucas palavras. Senhor presidente, só parabenizar
os professores, quero parabenizar sair um pouco da conversa, parabenizar os
nossos professores que Deus abençoe a vida de vocês dando aí essa paciência
abençoada a vocês para que vocês possam trabalhar na direção certa. Professor
realmente tem que ser valorizado porque se não fosse vocês eu nem aqui estaria e
os demais. Está em discussão o projeto. Não havendo mais manifestação. Coloco
em votação o Projeto. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se
levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Coloco em
discussão o Projeto de lei Executivo nº 037/2017 - Altera a lei Municipal nº 909/2013,
que adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, instituído e
administrado pela AMUNES, como veículo oficial de publicação dos atos normativos
e administrativos do Município de Vila Pavão/ES e dá outras providencias. 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: Coloco em discussão a Indicação nº
013/2017, dos vereadores: Gecimar Rodrigues, Valdeci Buge, Francisco de Assis
Campos, João Trancoso e Marcos Laurenço Kloss – que solicita ao Excelentíssimo
Senhor Presidente desta Casa legislativa que após aprovação em Plenário remeta a
presente Indicação ao Excelentíssimo Prefeito Senhor Irineu Wutke, para que o
mesmo envide esforços no sentido de encaminhar a esta Casa de leis, projeto de Lei
regulamentando as atividades dos Agentes de Saúde e de combate a Endemias,
nos termos da legislação atual, denominada Lei Ruth Brilhante. Está em discussão a
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Indicação. Com a palavra a vereadora Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se
pronunciou”. Eu gostaria de pedir desculpas para os meus colegas mais eu não vou
poder votar essa indicação não porque eu sou contra o que eles estão pedindo é
porque eu não estou informada, não estou inteirada do assunto, foi feito uma reunião
aqui entre alguns vereadores e algumas pessoas da Secretaria de Saúde, nós não
fomos convidados para participar então eu não posso votar em uma coisa que eu
não conheço, eu estou desinformada do assunto, então sinceramente eu não vou
poder votar nesta indicação. Prossegue o senhor presidente. Está em discussão a
Indicação. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se
pronunciou”. Nobres companheiros vereadores na opinião da vereadora Vera agora
pouco eu queria até dizer aos senhores que dentro deste projeto eu não vou votar a
favor não, eu não tenho conhecimento. Não fui convidado a participar da reunião pra
ver o projeto, não estou discriminando o projeto. Certo! Mais aqui nós somos os 09
(nove) vereadores nesta Casa de leis quaisquer projeto que ocorrer nesta Casa eu
acho que os vereadores tem o total direito e liberdade de ter conhecimento porque
acredito eu que o projeto foi colocado para ter conhecimento, vim ter conhecimento
agora em cima da minha mesa. Certo! Mais estendo as minhas desculpas aos
nobres companheiros vereadores mais eu não vou ser favorável ao projeto não. Até
então, a indicação porque não tive conhecimento, não tive na realidade o convite de
alguém que ia ter a reunião e que iria ser lançada essa indicação aqui na Câmara
Municipal então o meu voto vai ser não. Cero! Foi outras indicações que foram feitas
Nesta Casa de Leis por vários vereadores eu sempre fui favorável mais porque tive
conhecimento esse eu não tive conhecimento e digo aos senhores o meu voto é
não. Está em discussão a Indicação. Não havendo mais manifestação. Coloco em
votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado
por 5 (cinco) votos a favor, 02 (dois) votos contra e 01(um) abstenção. Prossegue o
senhor presidente: Solicitando o primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss para
fazer a leitura do Convite. A Caritas de Vila Pavão Promove: Mini Curso Gratuito de
Psicanálise. Tema: Crise existencial, neurose e fugas da realidade com Aloísio Silva.
Data 26/20/2017 – (vinte e seis dias do mês de outubro do ano de mil e dezessete)
na Rua São Pedro, Centro, Vila Pavão/ES, no salão paroquial de Igreja Católica.
Início às 18:00h (dezoito horas). Prossegue o senhor presidente: Encerramento:
Quero aqui agradecer a presença da diretora da Escola Ana Portela Creuza Joan, a
Secretária de Educação Arlete Ramlow, a professora do Córrego do Paraíso Cida
Dondoni, o secretário de agricultura José Henrique, o chefe de setor Jadismar, o
coordenador do MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores) Wesley, o nosso
contador Carlinhos, agradecer a presença da Comunidade São Roque do Estevão
na pessoa da Almira Lenke, Lourival Fernandes, da Comunidade São Francisco de
Assis Divaldo e esposa, o Bê (Alberione) do sobrado que sempre está aqui conosco,
muito obrigado Bê pela presença, e agradecer a presença do Bebeto tem a cadeira
cativa aqui. Né Bebeto? Da Nilza, Zenilda afinal de todos os funcionários desta Casa
de Leis, também da senhora lá eu não sei o nome mais muito obrigado pela
presença, estou vendo outro rapaz aqui também, o Bê já falei o nome dele, no mais
neste momento como não temos mais nada a tratar, em nome de Deus eu declaro
encerrada essa Sessão Ordinária e para constar, e peço uma saúva de palmas aos
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professores que foi o dia deles. Eu Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss,
lavrei a presente Ata que depois de aprovada será assinada. Vila Pavão – ES, 17 de
Outubro de 2017.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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