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

Ata da 8ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 22 de Janeiro de 2018.
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 16:00 horas
(dezesseis 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 Extraordinária em sua Sétima-Legislatura sob a
Presidência do Vereador João Trancoso. 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 (Ausente). Após verificação do
Quórum Regimental, o Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário Marcos
Laurenço Kloss para lecionar a Leitura Bíblica encontrada no livro de Provérbios
Capítulo 11 Versículos 4. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente
João Trancoso em nome de Deus Eu declaro aberta a Sessão. Prossegue o Senhor
Presidente Todos os senhores vereadores foram convocados para esta Sessão
Extraordinária com a finalidade exclusiva para discutir e votar os Projetos de Lei do
Executivo e legislativo, conforme Edital de Convocação. Prossegue o senhor
presidente: Peço ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura
dos projetos. Projeto de lei Executivo nº 001/2018 – Dispõe sobre a revisão geral
anual da remuneração dos servidores públicos municipais, e dá outras providências;
Projeto de lei legislativo nº 001/2018 –Fixa o valor do salário mínimo no âmbito do
Poder Legislativo do Município de Vila Pavão/ES e dá outras providências e Projeto
de lei legislativo nº 002/2018 –Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração
dos servidores da Câmara Municipal de Vila Pavão, e dá outras providências. Por
questão de Ordem o vereador Edvaldo Rodrigues Santos pediu a dispensa da leitura
dos projetos, pediu que fossem lidas somente as mensagens. O senhor presidente
coloca em votação o pedido de dispensa de leitura feita pelo vereador Edvaldo.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado pela maioria absoluta com a ausência da vereadora Vera Lucia Elias de
Souza. Após a leitura das mensagens dos projetos o senhor presidente prossegue:
Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº
001/2018 – Dispõe sobre a revisão gerais anual da remuneração dos servidores
públicos municipais, e dá outras providências. Está em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos.
“Assim se pronunciou”. Boa tarde senhor presidente, boa tarde companheiros
vereadores, boa tarde secretário de agricultura, os funcionários da Câmara, o nosso
amigo Wanderson do Espírito Santo, boa tarde a Vossa Excelência advogado da
nossa Câmara o nosso amigo também. É senhor presidente às vezes eu fico, fico
analisando o esforço de um funcionário público é no seu trabalho, na sua função
profissional às vezes ...como gari, braçal, enfim os outros funcionários, eu vejo que a
luta é muito grande e as vezes eu fico pensando quando se fala em Brasília as
vezes o funcionário do Estado e outros, as vezes tem um salário mais maravilhoso e
as vezes fico analisando o funcionário um funcionário público ganhar tão pouco. Não
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é? Hoje estará sendo aprovado, acredito eu se fosse um valor maior os
companheiros vereadores também iriam ser favoráveis porque os companheiros
conhecem as dificuldades, as necessidades grandes dos funcionários tanto os da
prefeitura como os que trabalham aqui também na Câmara Municipal de Vila Pavão.
É, as vezes eu fico olhando e imaginando é muito trabalho para ganhar pouco, mais
tudo bem, eu queria na minha opinião que fosse mais vai ser aprovado aqui R$
17,60 (dezessete reais e sessenta centavos) dá pra comprar 01 (um) pacotinho de
arroz ou 02(dois) mais como a bíblia fala em Marcos o pouco com Deus é muito e o
muito sem Deus é nada, mais eu quero deixar aqui a minha indignação não por esse
valor mais as vezes pela desigualdade social que ocorre em todo país, as vezes
muitos ganham milhões e os funcionários públicos que faz aí o seu dever levantando
de madrugada para limpar a rua, para cavar e as vezes para capinar e fazer outros
tipos de serviços, mexer com esgotos, caixas de esgotos de ruas e outras coisas
ganham o mínimo que é tão pouco fica a minha indignação e agradeço o senhor por
ter me dado a oportunidade de fazer essa correção o meu muito obrigado.
Prossegue o senhor presidente. Está em discussão o Regime de Urgência Especial
do Projeto. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado pela maioria
absoluta com a ausência da vereadora Vera Lucia Elias de Souza. Coloco em
discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de lei legislativo nº 001/2018 Fixa o valor do salário mínimo no âmbito do Poder Legislativo do Município de Vila
Pavão/ES e dá outras providências. Está em discussão o Regime de Urgência
Especial do Projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação.
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado pela
maioria absoluta com a ausência da vereadora Vera Lucia Elias de Souza. Coloco
em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de lei legislativo nº
002/2018 - Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores da
Câmara Municipal de Vila Pavão, e dá outras providências. Está em discussão o
Regime de Urgência Especial do Projeto. Não havendo nenhuma manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado pela maioria absoluta com a ausência da vereadora Vera Lucia Elias de
Souza. Passamos Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto de lei Executivo nº
001/2018 – Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos municipais, 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 pela maioria absoluta com a
ausência da vereadora Vera Lucia Elias de Souza. Coloco em discussão o Projeto
de lei legislativo nº 001/2018 – Fixa o valor do salário mínimo no âmbito do Poder
Legislativo do Município de Vila Pavão/ES, 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 pela
maioria absoluta com a ausência da vereadora Vera Lucia Elias de Souza. Coloco
em discussão o Projeto de lei legislativo nº legislativo nº 002/2018 – Dispõe sobre a
revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Vila
Pavão, e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo
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nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Aprovado pela maioria absoluta com a ausência da
vereadora Vera Lucia Elias de Souza. Prossegue o senhor presidente: Neste
momento passamos para o encerramento da nossa Sessão Extraordinária, quero
agradecer a presença de todos, agradecer aí, cumprimentar o Divino funcionário
público municipal né e no mesmo tempo é agradecer a todos pela presença. Como
não temos mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e em nome de Deus eu
declaro encerrada essa Sessão Extraordinária e para constar, Eu primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será
assinada. Vila Pavão – ES, 22 de Janeiro de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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