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Ata da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 19 de Dezembro de 2017.
Aos dezenove dias do mês dezembro 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. Prossegue o Senhor Presidente João Trancoso
solicitando ao Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para mencionar as ultima
Ata. Ata da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 05 (cinco) de dezembro de 2017 (dois e dezessete). Está em discussão a Ata.
Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação a Ata. 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: Indicação nº 014/2017 dos vereadores:
Gecimar Rodrigues, Valdeci Buge, João Trancoso, Francisco de Assis Campos,
Juvenal Medici Ferreira e Marcos Laurenço Kloss – Que solicitam ao Excelentíssimo
Prefeito Municipal Senhor Irineu Wutke para que o mesmo, envide esforços no
sentido de determinar ao setor competente que promova imediatamente os reparos
necessários do calçamento da Rua Vasco Coutinho no trecho compreendido entre o
escritório do Incaper e o Posto de combustível Vila Pavão LTDA.; Moção de Apoio nº
001/2017. Prossegue o senhor presidente antes de conceder a palavra aos
vereadores inscrito quero agradecer a presença do ex-presidente o Valtemir (Tema)
aqui presente, queria aqui agradecer a presença do secretário de agricultura José
Henrique, a presença do funcionário público Júlio Cezar, queria agradecer a
presença do nosso Assessor Jurídico doutor Celso, a nossa funcionária é Zenilda,
Diego, a chefe de gabinete Ingrid Wutke, a secretária de educação Arlete Ramlow, o
motorista lá do executivo o Briam, agradecer a presença do ex-vereador e exsecretário de agricultura Wellington Boone (Bolinha) é também o produtor rural
Cartegiane Pandolfo, agradecer a presença do Ademir que foi aí ex-vereador,
secretário de saúde de nosso município, o nosso funcionário também público
municipal Ezequiel Betzel e o nosso empresário aqui do município Cezar Zani
agradeço a presença de vocês aqui neste momento. Neste momento quero
conceder a palavra ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Vila Pavão – ES.
Senhor Irineu Wutke para fazer uso da Tribuna Popular, para falar sobre o projeto de
Lei nº 038/2017, que estima receita e fixa as despesas do município de Vila
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Pavão/ES para o exercício de 2018. Neste momento o prefeito não se encontra para
fazer uso da palavra. Neste momento à palavra aos vereadores inscritos. Primeiro
vereador inscrito vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Quero
cumprimentar ao Excelentíssimo presidente desta Casa João Trancoso e através de
Vossa Excelência cumprimento a mesa e demais vereadores, vereadora Vera,
cumprimentar o secretário de agricultura Henrique, seu irmão funcionário público,
cumprimentar o ex-vereador e presidente desta Casa Tema, o Bolinha ex-vereador e
secretário de agricultura, ao Cezar representando o comercio local, cumprimentar o
funcionário público Ezequiel Betzel, ao Ademir Teixeira ex-vereador e ex-secretário
de saúde, ao Cartegiane também e esposa Aliny funcionária desta Casa, ao doutor
Celso que se encontra nos prestigiando nessa sessão, a Zenilda, ao Diego, as duas
secretárias que são cadeira cativa aqui nesta Sessão nessa Casa sempre estão
presente, ao Briam funcionário público. Senhor presidente e companheiros
vereadores eu sou grato a Deus por estar vivo e porque estamos encerrando esse
ano, o nosso primeiro ano de mandato, nós nesta Casa já falei isso algumas vezes e
vou repetir, nós sempre tivemos uma boa união, uma boa convivência entre os
vereadores sempre que acontece um fato ou outro aqui mais isso faz parte do nosso
trabalho de vereador. E eu queria falar agora um pouquinho sobre o projeto não falei
aquela hora porque o nosso tempo era limitado a 30 min (trinta minutos) eu vi que o
tempo se esgotando, é uma pena falar sobre aquela emenda, falar sobre o
orçamento porque o prefeito, secretário e o assessor jurídico dele estavam aqui e os
funcionários acho que se retiraram eu quero acreditar ele se retirou porque
certamente tinha outros compromissos não porque ficou chateado com o resultado
da nossa Sessão Extraordinária eu quero crer nisso que ele não ficou chateado com
o resultado mais falando sobre a nossa emenda e sobre o orçamento nós tivemos
aqui reunido por 03 (três) vezes se eu tiver errado senhor presidente pode me
corrigir pra nós analisar o orçamento desse ano de 2018 (dois mil e dezoito) e outra
reunião que tivemos veio representando o executivo o secretário de finanças e o
contador da prefeitura onde nós fizemos um acordo verbal que nós iríamos tirar da
reserva de contingência que era R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) e alguma
coisa tirar R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e de obras mais R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) onde daria um total de R$ 1.000.000,00
(hum milhão de reais) que seria aplicado R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na
agricultura e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na saúde que era, são as duas
secretarias, duas pastas que tem a maior demanda no nosso município de Vila
Pavão hoje a onde nós como vereadores temos a maior procura do cidadão
pavoenses sempre batendo nas nossas portas procurando carro pra viajar pra
Vitória, pra São Mateus, pra Colatina e as vezes o vereador não tem carro pra
atende isso, a Câmara não pode fazer isso e nós deixamos de atender por falta, não
porque as vezes o secretário é ruim ele esta presente aqui não o secretário mais a
grande verdade é essa, a agricultura da mesma forma, o orçamento foi 6% (seis por
cento) nós queríamos crescer um pouquinho mais esse orçamento pra atender os
nossos agricultores sabendo que a base do nosso município é agricultura é do
agricultor familiar e a onde nós estávamos tentando ajudar também ajudar os
funcionários públicos, nós sabemos que o orçamento não pode aumentar salários
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mais que desses R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) nós abrimos uma pasta, uma
firma, uma rubrica de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para atender
aos funcionários públicos para criar aquele ticket desde janeiro nós estamos
correndo atrás disso para criar aquele ticket de vale feira que a onde vai ter um total
de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada funcionários por mês essa seria a nossa
proposta para ser dividido aos funcionários então nós destinamos R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) de um total anual que dá um total R$ 20.000,00
(vinte mil reais) por mês e que dentro do que ficou não ficou acertado essa situação
porque um acordo que nós tínhamos feito, nós acreditamos que a nossa palavra,
que a palavra dos representantes do executivo certamente tinha validade. Não teve
porque eles não aceitaram, não sei se tem alguma coisa técnica com isso ou não
mais não foi aceito e a onde nós agora votamos 5% (cinco por cento) nú, na
suplementação e percebe-se que alguém por tratar disso, ... nós passamos esse ano
50% (cinquenta por cento) de suplementação os vereadores no mandato passado
votaram e nós caminhamos, tentamos caminhar muito bem com o prefeito, não
tivemos problemas, não tivemos desavenças mais fiquei observando é que nós
vereadores não fomos bem atendidos o que nós procuramos nós não fomos bem
atendido com o prefeito, não procurou, teve uma distância com a Câmara e a
prefeitura, então os discursos dos companheiros vereadores falaram aí que poderia,
procurando ter troca de favores ou alguns benefícios eu acho que está
redondamente enganado com isso porque o meu mandato hoje esse mandato é do
povo, fui eleito pelo povo e estou aqui representando o povo até hoje eu ainda não
procurei o prefeito em nenhuma reunião separadamente ou sozinho sempre quando
eu vou é com um grupo de vereadores ou junto com a comunidade para conversar
ou reivindicar alguma coisa pra comunidade e acredito eu, que com esses 5% (cinco
por cento) nós vamos ter mais aproximação, vereadores nunca reclamaram nada
com prefeito mais atender melhor o nosso grupo, o nosso povo por isso foi que eu
votei com toda certeza, com toda serenidade sabendo que o melhor, não é para o
prefeito, não é para vereadores mais sim para o nosso povo. Quero concluir minhas
palavras, acredito eu, que essa, é a nossa ultima sessão deste ano e o final deste
ano está chegando, o próximo ano está chegando aí que nós um apelo que eu faço
aos senhores e o meu pedido a Deus que nós possamos continuar da maneira que
nós trabalhamos este ano não concordamos uns com os outros mais sim teve
harmonia e respeitando uns aos outros e quero desejar aos funcionários desta Casa,
funcionários públicos e a todos que aqui se encontram um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo, muito obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo
as palavras do vereador Gecimar Rodrigues em seguida concede a palavras ao
segundo vereador inscrito vereador Valdeci Buge. O referido vereador dispensou o
uso da tribuna. Terceiro vereador inscrito para usar a palavra o Edvaldo Rodrigues
Santos. “Assim se pronunciou”. Mais uma vez boa noite a todos, quero saudar o
presidente desta Casa os nobres companheiros vereadores e todos vocês aqui
presentes, já foi citado os nomes de todos desde já estender os meu sinceros
agradecimentos a presença de cada um de vocês. Quero aqui hoje, logo mais cedo
eu ouvi algo brilhante que vai trazer muito sucesso entendeu? Quero falar com o
vice-presidente desta Casa ao Distrito de Praça Rica, estava a Vossa Excelência o
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secretário de agricultura e meio ambiente José Henrique lá em Praça Rica na área
onde vai ser inundada e pude perceber aquele aparelho uuu que filma por cima o
drône foi feito mais o menos umas filmagem, umas fotos né e quero aqui senhor
secretário de agricultura parabenizar do fundo do meu coração fortemente o seu
desempenho pelo município de Vila Pavão. Quero dizer a Vossa Excelência que eu
fico satisfeito, orgulhoso porque acima de tudo quero dizer ao senhor que tenho
orado todas as noites horas madrugadas por todos os secretários do nosso
município, vereadores, o doutor Celso Campos está a frente desta Casa
empenhando um brilhante trabalho, doutora Marcela, os nossos funcionários da
Câmara enfim, tenho pedido muito a Deus para encaminhar os projetos, os trabalhos
de cada um de vocês. Quero dizer aos senhores que sou muito grato a Deus por
uma bandeira que Deus me concedeu se passou um ano mais Deus me concedeu a
oportunidade de ser o representante da população do município de Vila Pavão
senhor Wellington Boone, fico muito feliz e só quero agradecer a Deus e a Vossa
Excelência senhor secretário de agricultura, estar aqui representando a cada
demanda da nossa população do município na medida do possível sendo
companheiros, amigos dos nobres vereadores mais quero dizer aos senhores
vereadores essa madrugada eu não estou aqui querendo me exaltar porque nesta
terra só devemos exaltar o nome de Deus eu fui a ter em cima desse projeto orei
muito a Deus mais cada um tem a sua opinião mais tenho orado muito em favor dos
senhores e da família de cada um de vocês. Quero aqui diante de todos os senhores
vereadores, doutor Celso Campos é nosso jurídico aqui da Câmara Municipal, todos
os funcionários públicos, aos senhores civil, se ouve algum momento alguma falha
minha no meu discurso ou até mesmo na rua tenho aqui só pedir perdão a vocês
diante de Deus. Certo! Magoas de ninguém eu carrego, continuo orando para que
Deus est...esse trabalho de 2018 (dois mil e dezoito) entendeu vereador Francisco?
Para que Deus conduza a família do senhor e de todos os vereadores, todos vocês
aqui presentes do nosso município de Vila Pavão espero assim, pegando carona na
conversa da Vossa Excelência vereador Gecimar Rodrigues que este ano de 2018
(dois mil e dezoito) seja um ano de grande sucesso, que nós continuamos essa
parceria um com o outro mais quero dizer aos senhores quando falar com o papai do
céu quero assim dizer nas minhas orações os senhores estarão inclusos sempre e
quero aqui dizer ao senhor secretário de agricultura que continua nessa caminhada,
quero dizer outra coisa para o senhor olhando no seu olho continua com essa
humildade que Deus te deu com essa bravura, essa coragem, quando um vereador
procurar Vossa Excelência que o senhor seja sempre como foi conosco as vezes
não podemos atender em todos os momentos eu quero citar o motivo de não poder
atender a população em todos os momentos que quando todos os vereadores foram
empossados vereadores do município de Vila Pavão ouve se, ouve se aquele,
aquele momento de alegria de todos mais não sabiam que passariam uma grande
dificuldade durante este ano de 2017 (dois mil e dezessete) pegamos-se o município
defasado, os maquinários que tinha na obra, na agricultura em geral todo destruído,
não coloco culpa nos vereadores, jamais, nem na Vossa Excelência Juvenal Medici,
nem na Vossa Excelência vereador Aristeu Reetz porque na época não era os
senhores que eram secretários de obras e nem secretário de agricultura e de nada
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no município de Vila Pavão infelizmente os nossos secretários tanto de obras como
de agricultura em geral pegaram uma administração com o freio de mão puxado e
sem recurso pra trabalhar. A Câmara Municipal passou-se um período longo aqui o
doutor Celso Campos sabe muito bem disso que ele é um dos nosso advogados da
Câmara o senhor é testemunha passamos a maior parte do tempo pagando dívida
pendentes que ficou de gestões, gestão passada e de erros de pessoas que eu não
sei a onde estava a mente deles. Como é que eles entendem uma administração?
Eu só sei dizer que eu não estou colocando culpa no secretário de agricultura, não
vou crucificar o secretário de obras, não vou crucificar o secretário de saúde, nem a
secretária de educação e nenhum dos secretários, nem o prefeito e nem o vice e
nenhum dos vereadores que aqui estão presentes porque todos os vereadores que
estão aqui presentes nesta Casa de leis presente foram o suficiente para assumir o
responsabilidade do período de 12 (doze) meses, trabalhamos em parceria com
chefe do executivo, não recusamos nenhum projeto do chefe do executivo que eu
lembro. Certo! E espero que o ano de 2018 (dois mil e dezoito) continuamos essa
parceria. Quero aqui finalizando as minhas palavras desejar os senhores vereadores
e toda família de vocês, ao doutor Celso Campos e sua família, a família das
secretárias da câmara, o Diego, tivemos aí Diego me conceda mais com todo
respeito uma grande perda do seu papai com certeza ele está no melhor lugar mais
peço a Deus que continue dando conforto a você, o seu irmão, a sua mamãe tenho
orado muito em favor de vocês mais vou continuar orando, mais que Deus possa
iluminar a vida de vocês e dê todo conforto que vocês merecem. Ao ex-presidente
da câmara Valtemir (Tema), o nosso amigo Pandolfi, o filho do vereador Francisco, o
Cezar, o nosso amigo funcionário público Ademir Teixeira e a todos vocês que Deus
conceda neste ano de 2018 (dois mil e dezoito) muita paz, muita saúde, muito
sucesso e que o espírito santo de Deus abrilhanta a vida de vocês a cada momento
que vocês recebam nas mãos de Deus todas as bênçãos que vocês não receberam
este ano de 2017 (dois mil e dezessete) que Deus preencha a vida de vocês, que
seja farta de muita saúde, paz, muita prosperidade estes são os meus sinceros votos
e o meu agradecimento e deixo aqui o meu cordial boa noite a todos e o meu muito
obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo o vereador Edvaldo
Rodrigues Santos, em seguida concede a palavra ao vereador Juvenal Medici
Ferreira. “Assim se pronunciou”. Mais uma vez quero cumprimentar aqui o
presidente João, cumprimentando Vossa Excelência cumprimento todos os
vereadores, cumprimentar aqui o secretário de agricultura que permaneceu no
recinto é importante quero parabenizar o senhor por isso, demonstra que tem
coerência, demonstra que o senhor tem afinidade e respeita o cargo que ocupa né,
não estou dizendo isso pelos os outros que saíram mais pro senhor diretamente,
parabenizar de verdade como eu acabei de dizer aí pode contar conosco, essa Casa
tem respeito pela secretaria de agricultura, tem respeito pelo secretário que ocupa a
pasta da mesma forma quero dizer aqui a secretária de educação que esteve aqui
até o momento, isso demonstra que às vezes uma derrota é uma vitória vereadores,
nós não só vivemos de vitórias na nossa vida não Bolinha sabe disso, o nosso expresidente da câmara Tema sabe disso, o ex-vereador Ademir, Cezar representando
o comércio, Cartegiane representando a agricultura, Brian representando aí os
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funcionários públicos entendeu, Diego representando aqui a Casa de leis os nossos
funcionários claro que eu tenho um respeito enorme, todos os nossos funcionários,
Doutor Celso que vem encontrando a cada dia que nós aprendemos a cada
momento, a cada hora que passa, a cada dia que nós nunca sabemos tudo que às
vezes uma derrota ele é uma vitória e a gente não sabe né. Cumprimentar de novo o
secretário me atendeu aí e eu quero agradecer o secretário mais também o seu
irmão menino bacana que faz as coisas com carinho não esse troço trunfado que
trabalha na marra. Não é? A Ingrid que teve aí a pouco momento quero parabenizar
ela pelo trabalho, uma excelente profissional tem colocado aí uma pasta Bolinha que
é difícil chefe de gabinete é uma das pastas mais complicadas que tem, que recebe
o povo todo dia, secretaria de agricultura, educação e chefe de gabinete, então
assim, deixar doutor Celso que às vezes uma vitória é uma derrota é ao contrario
que a gente pensa, nós estamos firme secretário pode ter certeza que o povo de Vila
Pavão, os nossos produtores em especial eles não vão ter dificuldades não
secretário pode ficar tranquilo. Vai sair na rua os comentários de alguém aqui que
não participa que não tem coragem de vir aqui ver a realidade, tem alguns
secretários que eu já deixei claro pro prefeito Irineu que não merece a pasta que
tem, porque não que é ruim, não é capacitado, é porque não tem respeito ao cargo
que ocupa, tem que ocupar o cargo com dedicação, com honestidade mais acima de
tudo com respeito ao povo que paga o nosso salário, eu sempre tem colocado isso
aqui, sempre colocado. O ex-presidente Tema como o senhor se dedicou os 04
(quatro) anos que o senhor foi vereador e ex-presidente desta Casa, temos aqui o
nosso presidente que deu continuidade eu sou muito orgulhoso em falar dos votos
que tem o presidente de Câmara nesta Casa nos últimos mandatos, o outros que se
se empenhou, o que passou, passou temos que lembrar das coisas boas e viver o
hoje porque o amanhã não pertence a nós. Né? Diego teve perda, perdeu o seu pai
não é? Uma pessoa querida, pavoenses, né, que deixou raízes, deixou coisas boas
pra trás mais o senhor teve vitórias na vida também a sua mãe o seu irmão isso é
vitorioso também, não temos que cobrar só as derrotas mais vamos lembrar da
vitórias e nós vamos estar junto quero só colocar aqui mais uma coisinha dizer da
grandeza do senhor aqui nosso ex-vereador, ex-presidente da Câmara Valtemir
Alves Damaceno nós tivemos 04 (quatro) anos de trabalho junto né, eu tive o prazer
e orgulho de votar no senhor né, pro senhor talvez foi uma coisa inesperada naquele
momento porque o senhor nunca tinha me pedido voto para presidência da Câmara
mais naquele momento você me dirigiu a palavra já sabia e eu já tinha na intenção
que o melhor pra Vila Pavão, o melhor pra consertar essa Casa de leis eu não vou
dizer que tava, vencido, desorganizado portanto, mais tinha problema demais doutor
Celso por certos vereadores dizer aquilo sem noção, temos que tomar cuidado
haveria sim uma cricri, cricri daqui e dali é o que está acontecendo agora mais isso
aqui vai acabar pode ter certeza vereadores né. Nós vamos reunir mais discutir
mais, vai acabar aqui nessa Casa se não isso vai tomar um rumo errado e quem
perde é o povo. E aí quero colocar aqui o que foi destinado a esse município quando
o senhor principalmente os 02 (dois) anos que foi presidente da Casa né, da
emenda do ano de 2013 (dois mil e treze) né, do nosso querido Deputado Federal
doutor Jorge Silva destinou a quadra do Veloso que está em fase final R$
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345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) destinou 02 (dois) tratores
completos que aqui está um o prefeito vai tomar os devidos caminhos aí vai ele eu
não vou aqui e nenhum vereador nosso vai pedir, portanto vereadora Vera pra
Vossa Excelência vê que nós aqui somos democráticos, nós aqui não vamos pedir
ao Irineu para destinar trator até porque ex-presidente da Casa que está aqui queria
que o senhor levantasse....ele sabe, eu sei, o vereador sabe qual é o destino senhor
presidente. Pra qual associação foi pedido. Uma hora ele vai ter que falar, nós temos
que respeitar porque é ele que é o prefeito do município chama-se Irineu Wutke, ele
vai destinar junto com o secretário de agricultura o destino, cabe a nós pedir sim é
um dever nosso nossa obrigação pedir, mais vamos deixar, vamos ser democráticos.
... emenda do doutor Jorge Silva mais R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil
reais) 02 (dois) caminhões que por falta de documento ainda a Caixa Econômica não
fez, mais se saiu da mesa vai chegar. Mais, mais aqui é R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais) para a agricultura secretário falta complementar lá mais o senhor
pode ter certeza que vai chegar, vai chegar e quem vai destinar é o senhor é pedido
do ex-presidente desta Casa junto com mesmo deputado doutor Jorge Silva eu
estou colocando isso pra vocês pra que vocês tenha uma noção que quando um
deputado quer ele ajuda nós estamos de parabéns a questão de deputado federal e
estadual principalmente federal, mais uma emenda, mais uma emenda que foi, deixa
eu ver aqui não aqui complemento já está junto né e tá tudo certinho junto com os 02
(dois) tratores, isso totalizou um soma R$ 1.856.660,00 ( hum milhão, oitocentos e
cinquenta e seis mil e seiscentos e sessenta reais) viu, são um trabalho solido mais
de muita responsabilidade ex-presidente da Casa Valtemir Alves Damaceno que
governou, que se dedicou ao mandato de vereador que foi muita dedicação, com
muita honestidade ao trabalho que fez né, trouxe quase dois milhões para o nosso
município né, é óbvio que todos os vereadores trazem mais a gente tem que se
dedicar ao cargo, ter responsabilidade né, com seriedade e acima de tudo doutor
Celso o nome se diz honestidade, quando a gente tem um trabalho com
honestidade a gente não pensa você deita no travesseiro com a consciência
tranquila e eu quero parabenizar ao senhor não estou aqui fazendo discurso com
babação, com politicagem não é pelo trabalho do senhor e a dedicação, honestidade
né, como deixou está Casa de leis e parabenizar o nosso presidente por dar
continuidade a esse trabalho lindo que da mesma forma quero me dirigir ao senhor,
a mesa, aos vereadores, que assim tem que ter respeito e dar continuidade a esse
trabalho e vai dar, vai dar porque nós somos 09 (nove) vereadores aqui, 08 (oito)
vereadores e uma vereadora aqui que iniciamos um primeiro ano de trabalho juntos
mais as derrotas elas se torna as vezes uma vitória na vida de cada um de nós,
então vamos se conscientizar e eu quero desejar a todos aqui um feliz natal e um
próspero ano novo a todos que Deus dê a nós mais, mais bênçãos com tem dados
nessas chuvas que está vindo aí que nós já estavam já assim afadigados e que hoje
nós estamos sendo maravilhados. Quero deixar aqui o meu abraço, se eu ofendi
algum vereador, algum que esteja presente eu quero eu quero pedir perdão e deixar
o convite, deixar o convite aberto que as vezes uma derrota é uma vitória na vida de
cada um. Prosseguindo o senhor presidente. Observação: Neste momento eu
desfaço a mesa e passo a presidência ao nosso vice-presidente Juvenal Medici
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Ferreira para fazer uso da Tribuna livre. Neste momento o vice–presidente Juvenal
Medici Ferreira assumindo a presidência concede a palavra ao vereador João
Trancoso para fazer uso da Tribuna livre. “Assim se pronunciou”. Neste momento
quero fazer um grande agradecimento ao nosso grandioso Deus tá, que nos deu a
oportunidade de vida, de estar fazendo né, completando um ano de gestão tá, muito
ao meu senhor por ter ééé nos caminhado, nos conduzido até aqui. Neste momento
em nome do presidente quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os
demais vereadores, cumprimentar a vereadora Vera, cumprimentar o nosso
secretário de agricultura né, cumprimentar ao Valtemir o (Tema) o ex-presidente
desta Casa de leis, cumprimentar é o comércio em nome do Cezar Zani,
cumprimentar o ex-vereador Ademir Teixeira, secretário de saúde, cumprimentar o
ex-vereador Bolinha ex- secretário de agricultura, cumprimentar os funcionários
desta Casa que até hoje estamos juntos conduzindo os trabalhos dentro desta Casa,
os trabalhos maravilhosos, cumprimentar a, ao produtor rural o Cartegiani Pandofi, o
Ezequiel Betzel funcionário público, o motorista do executivo e mais uma vez
cumprimentar o Júlio e cumprimentar a todos os funcionários desta Casa. Gente o
fato ocorrido hoje tá, desta, desta primeira sessão extraordinária nessa votação
orçamentária né, muitas pessoas eu acho que está na dúvida, mais eu acho gente,
eu acho não eu tenho certeza tá, que esse percentual que foi colocado aí tá, é, a
Câmara de Vila Pavão tá querendo trazer o executivo pra mais próximo tá, porque
esse ano nós tivemos o executivo muito distante e isso em certas situações né, isso
causou um certo transtorno tá, não pra nós vereadores mais pras comunidades, pras
associações do nosso município que eu acho que um alinhamento tá, entre o poder
legislativo e o executivo é uma forma da gente tá conduzindo tá, o nosso município
tá, numa boa gestão trazendo o melhor para o nosso município. Também neste
momento eu quero deixar as minhas sinceras palavras em agradecimento a todo o
nosso, toda a nossa sociedade pavoenses. Quero saudar a nossa sociedade
pavoenses desejando a nossa sociedade um feliz natal e um próspero ano novo
com muita paz, com muita saúde e com muita esperança de dias melhores para este
ano de 2018 (dois mil e dezoito) e deixar um agradecimento a Deus mais uma vez
porque eu sou cristão, quando eu falo de Deus eu falo com temor, que ele nos
proteja, nos guia, nos guarda e nos direcione tá, para que nós possamos é, fazer de
2018 (dois mil e dezoito) um ano tranquilo, um ano com bastante né, é, é soluções
para o nosso povo do nosso município. Quero deixar o meu abraço, o meu carinho a
todos vocês que estão aqui presentes e a todos os nossos né munícipes tá, um
abraço a cada um e um feliz natal e um próspero ano novo a todos, são as minhas
palavras. Obrigado. Neste momento o presidente Juvenal Medici Ferreira desfaz a
mesa a passa a presidência vereador eleito João Trancoso para dar continuidade
aos trabalhos. Assumindo a presidência o presidente João Trancoso para dar
continuidade aos trabalhos. Prossegue o senhor presidente: Passamos para a
Ordem do Dia: Solicito ao secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do
Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e redação referente ao Projeto de lei
Executivo nº 039/2017- Ratifica deliberação da Assembleia Geral CIM Noroeste que
autoriza o ingresso de novo município consorciado, reestrutura o quadro de pessoal
e dá outras providências. Após a leitura do Parecer prossegue o senhor presidente:
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Está em discussão o parecer. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em
votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado
por unanimidade. Prosseguindo o senhor presidente. Coloco em discussão Projeto
de lei Executivo nº 039/2017- Ratifica deliberação da Assembleia Geral CIM
Noroeste que autoriza o ingresso de novo município consorciado, reestrutura o
quadro de pessoal 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. Coloco em
discussão a Indicação nº 014/2017 dos vereadores: Gecimar Rodrigues, Valdeci
Buge, João Trancoso, Francisco de Assis Campos, Juvenal Medici Ferreira e Marcos
Laurenço Kloss – Que solicitam ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor Irineu
Wutke para que o mesmo, envide esforços no sentido de determinar ao setor
competente que promova imediatamente os reparos necessários do calçamento da
Rua Vasco Coutinho no trecho compreendido entre o escritório do Incaper e o Posto
de combustível Vila Pavão LTDA. Está em discussão a Indicação. Com a palavra o
vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Senhores vereadores
em nome do presidente saúdo vocês todos um cordial boa noite a todos vocês aqui
presentes. Senhor presidente e companheiros vereadores essa indicação é brilhante
para o nosso município como foi citado aqui o nome pela pessoa do vereador
Gecimar Rodrigues, da Vossa Excelência presidente da Casa e os demais
vereadores o vice-presidente desta casa Vereador Juvenal Medici da parceria que
nós em, como vereadores nesta Casa de Leis eu vou citar algo aqui e espero que os
senhores não se sentam, não se sintam ofendidos com a minha opinião que somos
parceiros e já foi feito várias indicações nesta Casa de leis eu em momento algum fui
contra indicação dos senhores mais deixa eu fazer uma pergunta aos senhores
vereadores como foi citado aqui nós somos em 09 (nove) vereadores a indicação
são 06 (seis), senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Vera se foi citado
nesta tribuna não estou dizendo, não é picuinha, não é ciúmes, é parceria, é
parceria quando for fazer uma indicação desta aqui vereadores procura todos nós,
eu vou estar sentado junto com a vereadora Vera e o vereador Aristeu Reetz nós
vamos votar favorável mais que os senhores procuram nós, é parceria nós somos
em 09 (nove) vereadores, espero que os senhores não se sintam ofendidos com a
minha opinião. Coloco as minhas palavras a disposição, a minha pessoa a
disposição ao presidente desta Casa e de todos os vereadores mais que a
indicação que os senhores fizer aqui que for para o bem favorável do município que
venha trazer o bem estar e uma qualidade de vida melhor para a sociedade os
senhores podem contar comigo e pode contar também com o vereador Aristeu Reetz
a vereadora Vera mais por gentileza a próxima indicação coloca nós 03 (três)
também não é picuinha não mais eu vou estar no canto e vou dar o meu voto
favorável a indicação dos senhores o meu muito obrigado. Prossegue o senhor
presidente: está em discussão a indicação. Com a palavra o vereador Juvenal
Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Eu vou ser breve agora porque eu já falei
demais, mais uma vez agradecer a oportunidade é colocar aqui a indicação é uma
cobrança brava Vossa Excelência já fez uma vez uma indicação lá mais não colocou
o nosso nome. Você lembra? O senhor lembra da indicação que fez no mesmo
204
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

local? Qual os vereadores que o senhor colocou os nomes? Não precisa falar,
beleza, não, só estou colocando, só estou lembrando o senhor, só lembrando. (...) O
senhor fez indicação naquela época (...). Pois é, mais assim, parabéns conversou
com ele consertou agora virou um inferno, virou um regaçou aquele trem (...). Não
mais tudo bem! É bom a gente saber disso né. Só fugir do regimento senhor
presidente se Vossa Excelência permitir, só faltei colocar aqui ainda da emenda do
nosso ex-presidente de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais)
de emenda da Praça Rica que eu esqueci né na época na faixa de 2016 (dois mil e
dezesseis) no finalzinho a compra de ambulância senhor presidente e mais um bem
pra saúde colocado também do senhor Doutor Jorge Silva também, então assim é
uma importância muito grande que eles dá isso é que nós temos um pleito aí agora e
que nós podemos assinar ele vocês sabem (...) Como? Pois é rapaz, então assim
pedir a vocês desculpas por fugir do regimento mais nós temos tantas exigência aqui
que nós temos decidido e debatido coisas boas para o nosso município. (...) Pois é
... nós vamos estar trabalhando é como líder do prefeito o senhor vai ter, o senhor
vai ter a oportunidade agora de participar com a Câmara o legislativo e o executivo
participando secretário o senhor vai ver, as pessoas ficam meio chateadas no
começo mais com grandeza que eu falo isso eu tenho certeza que vai funcionar para
o bem estar de cada um de nós, fica assim o meu abraço e eu sou favorável a
indicação e em nome de todo mundo vocês não precisam enciumar não podem ficar
tranquilos. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão a Indicação. Não
havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça
sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Neste momento
partimos para o encerramento de mais essa sessão, quero agradecer a presença de
todos que aqui já foi citado os nomes várias vezes né e desejar a todos um feliz
natal e um próspero ano novo e neste momento em nome de Deus de pai todo
poderoso declaro encerrado 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, 19 de Dezembro de 2017.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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