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

Ata da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 20 de Fevereiro de 2018.
Aos vinte dias do mês Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 56,
Versículo 1 a 4. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João
Trancoso neste momento em nome de Deus declaro aberta essa Sessão. Quero
primeiramente começar aqui cumprimentar a Mesa diretora, segundo secretário
vereador Francisco, primeiro Secretário vereador Marcos, vice-presidente vereador
Juvenal, cumprimentar vereador Gecimar, vereador Valdeci Buge, vereadora Vera,
vereador Aristeu, e vereador Edvaldo Rodrigues Santos. Cumprimentar os
funcionários desta Casa de leis. Cumprimentar o funcionário Público Júlio, a
Aparecida, a Lucinha. Cumprimentar a nossa chefe de gabinete Ingrid Wutke.
Cumprimentar o nosso querido produtor rural Edmar Hoffman, cumprimentar o nosso
amigo Zé Bangu aí que trabalha no comércio de Vila Pavão e cumprimentar o exvereador, ex-secretário Uelikson Boone o (Bolinha). Prossegue o senhor presidente:
neste momento concedo a palavra aos vereadores inscritos: primeiro vereador
inscrito para uso da tribuna Vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Eu
vou iniciar as minhas palavras já não sou muito bom pra falar e hoje estou um pouco
rouco, gripado. Quero inicias as minhas palavras primeiramente agradecendo a
Deus por mais essa oportunidade e cumprimentar o presidente desta Casa e junto
com ele a mesa e demais vereadores, vereadora Vera, cumprimentar a funcionária
desta Casa que se encontra aqui neste plenário Nilza, cumprimentar o ex-vereador,
ex-secretário de agricultura Uelikson Boone o (Bolinha), aos funcionários públicos a
Aparecida, Lucinha, a Cida, o Júlio. Aos produtores rurais que aqui se encontram o
Chico e a esposa, o Edi. Representando os comerciantes aqui o Zé Bangu e chefe
de gabinete representando o executivo. Nós vamos falar um pouquinho senhor
presidente do nosso trabalho de 2017 (dois mil e dezessete), trabalho esse que essa
Casa muito se fez e às vezes a gente encontra alguém por aí a fora falando que os
vereadores não fazem nada, isso as vezes dói muito quando a gente ouve isso
porque eu acredito eu não sei se os senhores já ouviram isso, alguém falar isso
porque essa Casa pelo menos eu tenho um ano trabalhando aqui como vereador e a
gente sabe do empenho que nós tivemos, do esforço que nós fizemos para que as
coisas caminhasse prova essa que nós fizemos muitas indicações das quais não
fomos atendidos mais fizemos, fomos em Vitória pra buscar recurso, nós fizemos
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muito e eu queria pedir o senhor, senhor presidente e as demais vereadores que nós
fizéssemos esse ano, no inicio desse ano divulgando um pouquinho do nosso
trabalho que as vezes nós divulgamos o nosso trabalho mais no fecebook, muitas
vezes nos meios de comunicação no telefone e de repente até os áudios aqui desta
Casa se encontrar o nosso trabalho aqui mais eu queria de uma forma diferente que
nós fizéssemos, divulgasse nosso trabalho, contratasse uma empresa para divulgar
o nosso trabalho de uma forma empresa, através do jornal pra que atendisse
aquelas pessoas que não tem conhecimento, não tem habilidade com os meios de
comunicação telefone que é o celular hoje eles possam ver e entender que os
vereadores estão trabalhando, essas pessoas que falam que os vereadores tem
prestado pouco serviço ou não tem feito nada são pessoas que as vezes não tem
conhecimento do que verdadeiramente é o trabalho do vereador. O trabalho de
vereador é feito 100% (cem por cento) aqui se reunindo, discutimos, fiscalizamos e
temos feito o nosso papel, eu tenho certeza disso que temo feito o meu papel tenho
os representado bem a nossa comunidade como vereador mais eu queria pedir que
nós pudéssemos estar fazendo isso, divulgando o trabalho desta Casa seja lá
mensal, semestral uma vez por ano que ficasse registrado isso aqui hoje que nós
pudéssemos estar divulgando o nosso trabalho de uma forma empresa assim como
a prefeitura o poder executivo tem feito. E o outro assunto que eu quero falar aqui é
sobre o transporte dos universitários fiquei sabendo agora pouco que o pessoal lá
que ontem já viajaram 91 (noventa e um) alunos em 02 (dois) ônibus e esse número
tende a crescer e que hoje me ligaram agora pouco que só tem um 01 (um) ônibus
pra levar os alunos até a faculdade e como o prefeito fez na época da campanha
que ele daria o transporte para que os alunos pudesse ir, poderia ter resolvido essa
questão no mês de janeiro, no início de fevereiro e nada foi resolvido não estou
querendo crucificar ninguém mais não foi resolvido mais que nós vereadores nós
pudéssemos ajudar e chamar o prefeito pra uma reunião junto com os
representantes dos universitários para que possamos encontrar uma solução. Se
realmente a prefeitura não tem como arcar com os ônibus porque o ônibus, um foi
levar o pessoal pra Colatina da hemodiálise nós sabe que a saúde tem prioridade
tem que reconhecer isso mais que realmente a prefeitura não tem recurso, não pode
arcar com esses universitários, com os ônibus dos universitários que nós possamos
encontrar uma solução mais o que não pode é os alunos hoje alguns vão ter que ir
pelo que eu estou sabendo vão ter que ir de carro próprio outros vão ficar sem
estudar logo hoje no segundo dia de aula é algumas coisas que vem acontecendo,
só estou falando sobre o transporte dos universitários mais tem muito mais coisas
que se eu for falar aqui não poderíamos discutir mais eu queria deixar isso fazer
essa reunião interna pra conversar com o prefeito sobre isso daí, acredito que o
pessoal, a comissão dos estudantes vão nos convocar por isso que a gente possa
encontrar uma solução para que esses alunos vão estudar mesmo que eles
paguem. A gente sabe que eles pagam temos aqui a Vera que é vereadora ela é
estudante também, ela sabe, de encontrar uma solução que seja mais viável para
que não aconteça isso no 2º (segundo) dia os alunos ficar sem estudar por falta de
transporte. São essas as minhas palavras. Prossegue o senhor presidente
agradecendo ao vereador, em seguida pronunciou: O 2º (segundo) vereador a fazer
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uso da tribuna Vereadora Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. É boa
noite a todos, é gostaria de cumprimentar a Mesa, os colegas vereadores, é
cumprimentar os funcionários da câmara, da prefeitura, cumprimentar os produtores
aqui presentes, a secretária de chefe de gabinete a Ingrid e que sejam todos bem
vindos e que sempre vocês possam estar convidando as pessoas, os vizinhos de
vocês para vir participar, as vezes igual o vereador Gecimar estava falando, as
pessoas criticam muito os vereadores mais não vem aqui para ver o que está
acontecendo, o que está sendo votado e as vezes até confunde a função do
vereador, acho que é vereador é pra comprar uma receita de remédio, é pra poder
pagar talão de energia, é pra poder pagar talão de água, é pra arrumar um carro pra
levar sei lá a onde e a função do vereador não é essa. Né! A gente sabe muito bem
que a função do vereador é outra coisa, é fiscalizar, é legislar, é fazer projeto de lei,
e às vezes a gente confunde. É gostaria de estar falando que o prefeito Irineu está
pra Brasília atrás de recurso, junto com o secretário de agricultura e às vezes a
gente também critica ele por não estar fazendo um trabalho bom mais também a
gente não sabe o que, que acontece né porque é, nas gestões passadas era bem
diferente ser prefeito, hoje as leis mudaram muito né, então tem muitas leis
diferentes aí que cobra muito do gestor e as vezes a pessoa quer fazer o trabalho
certo para amanhã ou depois não sair com o nome é sujo, o nome todo complicado
e as vezes a gente quer exigir muito. E sobre o transporte escolar que o senhor
Gecimar estava falando, eu também faço uso desse ônibus. Eu estive na reunião no
dia que o, a comissão que coordena os ônibus é estava reunido com o prefeito e o
prefeito no dia ele prometeu 02 (dois) ônibus né, e hoje parece que só tem 01 (um)
né, e ainda ele brincou lá com o pessoal lá que teriam que arrecadar um valor maior
de cada estudante pra poder ter em caixa na hora que acontecesse ter como alugar
um ônibus de emergência e eu acredito que, ele falou também que parece que tem
uma lei que diz que a prefeitura não tem a obrigação do transporte universitário ele
está fazendo isso né porque é professor, também já foi aluno, já enfrentou
dificuldades indo pra Colatina estudar e ele vê a necessidade das pessoas que
precisam estudar, que querem estudar né e pra ajudar, então parece que a
prefeitura não tem obrigação, eu acho muito injusto eu acho que teria que ter, eu
acho que a prefeitura teria que, que, ajudar os alunos né, mais parece que tem uma
lei que diz que não é obrigação dele, então também a gente entende e no mais né
gostaria de falar que nós temos que pensar positivo, vamos pensar que 2017 (dois
mil e dezessete) foi difícil e que 2018 (dois mil e dezoito) vai melhorar, vamos
confiar, é vamos continuar né, unidos né, é os vereadores vamos trabalhar todo
mundo junto com o mesmo objetivo que é o fortalecimento do nosso município, o
crescimento do nosso município e do mais o meu muito obrigado. Prossegue o
senhor presidente agradecendo a vereadora, em seguida pronunciou: O 3º (terceiro)
vereador a fazer uso da tribuna Vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se
pronunciou”. Boa tarde senhor presidente, em nome do presidente desta Casa de
leis eu saúdo todos os nobres companheiros vereadores. Boa tarde ao nosso o exvereador, Uelikson Boone, saúdo aqui os funcionários públicos, a também as nossas
funcionárias públicas aqui presente, o nosso amigo Pandolfi, a nosso amigo que
está com a sua esposa muito obrigado pela sua presença, Zé Bangu, a nossa chefe
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de gabinete. Eu queria aqui pedir encarecidamente aos nossos companheiros
vereadores como foi citado agora pouco se alguém dos senhores pudessem eu não
sei se seria com a secretária de educação do nosso município senhora Arlete pra ver
a condução urgente desse ônibus por incrível que pareça o ônibus sai daqui por
volta das 6:00 (seis horas) pra faculdade. É isso mesmo vereadora? Pra eles tomar
providências ainda hoje desse ônibus faça, esse, esse percurso a Nova Venécia pra
faculdade e que leva todos os nossos alunos né, (...).Também eu quero aqui colocar
nas minhas palavras a gestão do vereador Gecimar falou, a vereadora Vera, é muito
fácil hoje você estar numa posição de vereador e uma pessoa por fora duas, 03
(três) por incrível que pareça eu vejo que quero falar pra Vossa Excelência eu sou
muito firme nas minhas palavras que falo direto, comigo não tem negócio de recado,
eu falo direto na cara da pessoa, existe aí uma meia dúzias de pessoas dentro do
nosso município que fica jogando pedra na vida do cidadão nos nossos vereadores
na Câmara Municipal de Vila Pavão. Sério? Mais será que... mudando a gente não?
Por incrível que pareça hoje eu fiz uma chamada lá na rádio convidando a
população de Vila Pavão para ter participatividade nas nossas sessões, eu quero
agradecer a cada um de vocês que aqui estão, mais eu esperava muito mais.
Parece que quando você convoca a participação da sociedade de Vila Pavão do
poder legislativo para ouvir os projetos que aqui são votados, para ter conhecimento
do desempenho de cada parlamentar desta Casa de leis parece que vocês está
escorraçando a eles, parece que fizemos chamada ao contrário. Quero também
colocar as minhas palavras aqui que hoje estamos na 21º (Vigésima primeira)
Sessão. Não é isso primeiro secretário? Nessa Casa de leis. Nós passamos a nossa
vida toda no ano de 2017 (dois mil e dezessete) até agora pagando dívida do
município de administrações que ficaram pendentes para trás, inclusive hoje o
secretário de administração da Câmara, de finanças melhor secretário de finanças
Valdeci ele mostrou naquele canto ali algumas gestões que passou e que ficou
dívida pendentes desde 2005 no município de Vila Pavão. Vim na tribuna às vezes
apontar o dedo para o vereador na rua falando mal do vereador é muito fácil, queria
ver se tivesse na nossa posição se faria o mesmo, se trabalhava. Entendeu? A
mesma coisa é apontar o dedo pro prefeito Irineu Wutke estou falando, tudo o que
estou falando a sociedade tem acesso, está sendo gravado e se estiver algum erro
meu aqui procure porque nada de errado eu estou colocando aqui. Aponta do dedo
pro prefeito falando que o prefeito não trabalha, que o prefeito não faz isso, que o
prefeito está trabalhando pela metade apontar o dedo para o prefeito é muito fácil
agora, está fazendo o que ele está fazendo é o difícil porque ele está fazendo do
impossível um possível. Nós pegamos uma administração endividada anos passado
nós não fizemos nada mais nada menos do que ficar aqui pagando dívida pendentes
de administrações passadas, agora sabe por que essas dívidas estão pendentes.
Certo! Então eu quero aqui deixar a minha indignação por essas pessoas que
criticam que apontam o dedo aos nobres vereadores desta Casa de Lei, que aponta
o dedo ao presidente, do secretário, dos vereadores, a vereadora é muito chato isso.
Isso dói na gente. Quero também deixar claro aqui que está sendo gravado as
minhas palavras a função de vereador nesta Casa de Lei entendeu, é fiscalizar e
legislar. Entendeu? É aprovar projetos desde que ele seja favoravelmente para o
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bem estar da sociedade. As vezes muitas pessoas por fora critica a função do
vereador é pagar conta de supermercado, é pagar conta de água e luz, vereador
não pode pegar o carro dele e fazer de ambulância para ficar carregando paciente
de um lado pro outro não está errado. Se eles denunciar no Ministério Público é
perigoso até perder o carro dele, estou falando aqui e pode levar para o promotor de
justiça que ele vai ver que eu estou falando a verdade. Isso é errado. Dentro da
Câmara Municipal tanto aqui dentro como lá fora vereador não tem a obrigação de
ficar pagando pendências de dívidas de ninguém e nem pegar o carro e ficar pra
cima e pra baixo fazendo de táxi não. Certo! Coloco aqui a disposição de toda a
sociedade sim para trabalhar no melhor que venha favorecer o bem de vocês, se a
saúde estiver faltando atendimento nós estamos aqui os 09 (nove) vereadores, 09
(nove) vereadores competentes para cobrar do executivo. Se estiver faltando
atenção na agricultura nós estamos aqui os 09 (nove) vereadores para cobrar. Se
estiver faltando educação estamos pra cobrar, na obra estamos pra cobrar. Certo!
Mais quando tiver que falar venha com o vereador, se tiver dificuldade com alguma
coisa errada no município cobre de nós porque nós somos representantes da
sociedade deste município. O Chicão me conhece há muito tempo nunca bateu na
porta da minha casa e eu fechei a porta pra você meu amigo? Você é testemunha e
muitos outros no município de Vila Pavão mais confesso aos senhores já fui criticado
no meio da rua, com ruim, agora sabe lá Deus veio a essa terra e fez o melhor e ao
lado dele, ele andava com quantos discípulos? Eram 12 (doze apóstolos um deles
foi aquele que vendeu ele por 30 (trinta) moedas, traiu ele imagina nós que somos
pecadores, gente digo a vocês fica aqui a minha indignação muitos que criticam a
nossa administração, estamos aqui fazendo e vamos continuar tentando fazer o
melhor para o nosso município de Vila Pavão e o que vocês precisarem procurem
nesta Casa de leis desde que esteja dentro da legalidade da lei, agora o que eu falei
aqui as minhas palavras estão gravadas, certo, falei com indignação e falei
corretamente as minhas palavras dentro da legalidade da lei não falei nada fora
aqui. Certo! Agora, pera lá vamos para de dar pau ao prefeito, vamos parar de
criticar o prefeito, os 09 (nove), os 09 (nove) vereadores estão aqui nós pagamos
dívida o tempo todo aqui, dinheiro de administração passada certo! O que vocês
precisarem da gente nos procure, estarei sempre a disposição porque a nossa
bandeira aqui é o nome de cada um de vocês, nós estamos aqui pra defender o
direito de cada um de vocês do município de Vila Pavão fica aqui o meu
agradecimento a participação e presença de cada um de vocês. Prossegue o
senhor presidente agradecendo a vereador, em seguida pronunciou: O 4º (quarto)
vereador a fazer uso da tribuna Vereador vice-presidente Juvenal Medici Ferreira.
“Assim se pronunciou”. Boa tarde a todos quero mais uma vez agradecer esse dia a
Deus por estarmos aqui e assim cumprimentar o presidente e parabenizar o senhor
pelo seu trabalho senhor presidente e garantir cada vez mais com a humildade do
senhor, a elegância que o senhor em receber, em ouvir, em falar. Cumprimentar o
segundo secretário Francisco, ao primeiro Secretário Marcos. Cumprimentar os
vereadores, vereadora Vera cumprimentando Vossa Excelência cumprimento as
mulheres. Cumprimentar aqui os secretários municipais, funcionários públicos,
cumprimentar o ex-vereador, ex-secretário de agricultura o (Bolinha) obrigada pela
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sua permanência nesta Casa, cumprimentar os funcionários o meu amigo irmão do
Henrique, o Júlio, a Lucinha, a Aparecida que vocês se sintam bem, a Ingrid Chicão
meu amigo que carrega carga dobrada mais o Edi sua esposa e o Zé Bangu. Pedir a
vocês vereadores que ao término desta permaneça que querem dar uma... conosco,
sim irmã da Lucinha. Filha uai Lucinha? Caramba, obrigado, obrigado pela sua
presença, com muita honra nosso amigo Cartegiani e o nosso contador Carlinhos
que eu admiro muito, a gente conversa bastante e tem colhido bons frutos com o
senhor aí nos orientando trazer ao nosso conhecimento. É eu vejo aqui o desespero
de alguns vereadores, Bafaela assim com essa arrogância Bafaela o senhor tem que
medir as palavras não é, o senhor eu não sei se foi um ato de brincadeira aquilo não
me desanima não, não é, mais assim, vamos devagarzinho vereador está em início
de mandato, início de mandato a gente tem que ter, porque as criticas às vezes né
Chicão? Né Edi? As críticas às vezes morrem no caminho que a gente não está
acostumado andar e eu costumo admitir que eu gosto, eu as vezes respondo mais
eu não respondo com arrogância até porque o que critica paga os nossos salários
também. Não é? E é dever e obrigação do prefeito e dos vereadores fiscalizar,
trabalhar mais atender o povo em primeiro lugar e eu não vejo tanta cobrança assim
não, eu vejo o mínimo. Eu acho normal, normal. Nós temos que ter coerência,
humildade e não pé assim que a coisa funciona ninguém vem na sessão na marra,
você vem quando encaixar o momento. Nós temos hoje uma Câmara vereadores na
altura pra receber qualquer cidadão pavoenses. Essa Câmara aqui foi feita pra esse
tipo de situação porque nós não tínhamos uma Câmara adequada pelo menos o
acesso a cadeirante era difícil se eu for falar eu fico aqui até a manhã, hoje nós
temos uma Câmara à altura pra receber qualquer autoridade, agora tem um ditado
principalmente o nosso município que pra mim a autoridade máxima aqui é vocês
que pagam o nosso salário. É vocês que votam em nós, quem votou, quem não
votou nós temos a obrigação de ouvir e deixar pra vocês a pauta certa é isso e isso,
então com muito carinho que eu quero deixar isso aqui. É cobrar um pouquinho do
nosso secretário de saúde a questão do posto de saúde vereadores estão
reclamando demais vem uma lei nova que muda lei, muda lei mais não se pratica as
leis. Entendeu? Porque os ladrão principal não está aqui não, estão longe meu
irmão, muda, muda, diz que não pode ter mais ventilador no posto de saúde. Se não
pode ter ventilador pode ter o quê? Tem que colocar alguma coisa. Tem criança
passando mal com esse calorão, tem menino, tem gravidas, mais esses dias tinha
um menino passando mal, passou mal, mais uma vez volto a cobrar nesta tribuna
precisa-se colocar se o prefeito e o secretário de saúde vê se o ventilador se pode
ou não pode, tem que colocar o quê? Colocar um ar-condicionado, coloca, tem que
colocar alguma coisa o que não pode é deixar a permanência do jeito que está lá.
Né! Então deixar aqui a outra situação a caixa do posto de saúde aquilo está
fedendo de podre. Não tem condições um troço daquele e ninguém toma
providência pra limpar aquela caixa, só tem a Solange uma mulher subir lá e limpar
aquilo ou a Edna ou se não nós limpar aquela caixa porque não tem ninguém, no
momento não tem ninguém que se dispôs a limpar aquela caixa. É eu quero deixar
aqui essa reclamação vereadores porque assim o posto de saúde de Praça Rica é o
posto de vai mais gente, mais gente, lá precisa de muita coisa, as portas
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principalmente nos banheiros das mulheres você pode bater lá uma vela que a porta
está assim, volta pra trás entendeu? Então assim tem que ficar um na porta e outro
lá dentro e isso não é de hoje não tem mais de 01 (um) ano, as trancas vem com
esses problemas, problema não, ninguém toma providência. Quando se pede o
funcionário entendeu, pra ir lá eles sai daqui pra ir lá na Praça Rica parece que
Praça Rica tem um demônio que ninguém quer ir na Praça Rica entendeu, e não é
01 (um) funcionários ou 02 (dois) não é um monte, é um monte há na Praça Rica eu
não vou não, Praça Rica eu não vou não e aí tá pegando mania de novo, tá
voltando, todo mundo mandando né. Hoje eu fui visitar uma obra parabéns ao
prefeito que foi fazer nós chegamos lá eu o vereador Marcos era 9:00h, (Nove
horas) chegou o motorista da retro aí chegou sem agua, chegou sem a chave. Quem
coordena essa administração nossa? Tá voltando Carlinhos o mesmo inferno de
antes entendeu? Todo mundo mandando, então veja bem chega 9:00h, 10:00h
(Nove, dez horas) numa obra ainda chega sem a chave da retro. Então vejam bem
nós estava tudo lá deu 10:00h (dez horas) mais de 50 (cinquenta) homens lá
fazendo o que? Né, então assim, não podemos deixar, não podemos deixar senhor
presidente. Nós temos que ter coerência sim de cobrar aquilo e nós temos que fazer
o nosso papel tá. Entendeu? Reclamar não, não temos que reclamar do povo não,
povo hospitaleiro, povo trabalhador igual Vila Pavão não tem no Estado do Espírito
Santo, tem 78 (setenta e oito) municípios eu não conheço. Eu moro aqui a 38 (trinta
e oito) anos não conheço. Quero deixar aqui os meus parabéns a todos
principalmente aos agricultores que é o carro chefe que carrega esse município nas
costas. Prossegue o senhor presidente agradecendo a vereador e vice-presidente
Juvenal. Prossegue o senhor presidente: O 5º (terceiro) e ultimo vereador inscrito
para fazer uso da tribuna o vereador primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss.
“Assim se pronunciou”. Meu boa noite a todos, cumprimento aqui os componentes
da Mesa segundo secretário Francisco, presidente João, vice-presidente Juvenal
meu companheiro meu amigo lá de Praça Rica estamos juntos na luta, também
cumprimento aí os demais vereadores, em nome da vereadora Vera cumprimento a
todas mulheres aqui presentes, funcionários desta Casa de Leis, funcionários
públicos da prefeitura, nossa chefe de gabinete representando o prefeito, o Edi
representando os produtores, Cartegiane, Carlim contador, Bolinha também meu
amigo eu já tive a oportunidade de trabalhar com você tenho orgulho de ser seu
amigo aí e parceiro. É em primeiro lugar gostaria de estar agradecendo a Deus por
estarmos iniciando os trabalhos desta vez depois do recesso na primeira sessão
ordinária deste ano, já tivemos duas extraordinárias mais essa é a primeira sessão
ordinária e pedir a Deus que possa estar nos abençoando, nos iluminando para que
possamos fazer o melhor para o nosso município, que Deus esteja nos iluminando
para que possamos estar ai desempenhando o nosso papel de uma forma correta.
Gostaria de agradecer ao prefeito, a administração pelos trabalhos que estão sendo
realizados, nós andamos aí pelo município em uma pequena parte ainda não
conseguindo andar tudo, fizemos algumas cobranças de limpezas das estradas
depois daquelas chuvas e logo fomos atendidos as máquinas passaram fazendo
algumas limpezas pra fazer um socorro de urgência né e foi feito e depois o tempo
firmou e logo iniciaram o patrolamento, as estradas estão sendo patroladas, bueiros
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estão sendo consertados dando então a oportunidade de ir e vir a todo cidadão que
faz o uso dessas estradas, então deixo aqui o meu agradecimento à administração,
ao prefeito que está aí ordenando essa parte tão importante. Por outro lado, é deixo
aqui a minha indignação com relação à secretaria, ao secretário de obras o qual a
gente vem muitas das vezes levando nomes ruins, ouvindo o povo dizer que neste
município não temos vereadores, muito menos prefeito, porque a gente pede, pede
pro vereador e não é atendido é, e muitas das vezes algumas pessoas não
entendem que nós estamos escrevendo o pedido mais não estamos sendo
atendidos porque o secretário de obras muitas das vezes não nos atende, a maioria
das vezes. Essa semana mesmo eu tive vários exemplos de ligações que eu fiz na
parte da manhã 5,6 (cinco, seis) ligações e não ser atendido. Na parte da tarde
novamente uma pessoa me ligou pra saber se tinha algum agendamento de um
serviço que ele havia pedido liguei novamente ao secretário de obras e várias vezes
ali tentando não me atendeu e já tive a oportunidade de ver ele passando aí na
secretaria ou na rua ele não desgruda do telefone, o telefone está o tempo todo na
mão dele, então se não nos atende é porque ele não quer, fica de picuinha com os
vereadores, ele tem que entender que nós estamos aqui representando o povo,
fomos eleitos pelo povo eu mesmo eu tive 233 (duzentos e trinta e três) votos, então
o povo vem cobrar de mim, eu sou representante ali e então a minha obrigação é
vim e levar a cobrança aos secretários onde muitas das vezes ele não atende, nem
dá atenção, não retorna a ligação. Ontem na segunda ligação que eu fiz pra ele era
pra tirar uma dúvida nem pra isso ele não me atendeu né. Então ele tem que
entender que não é todas as vezes que a gente vai ligar pra cobrar, às vezes é para
dar uma informação ou pra saber de uma informação, então o prefeito, eu creio que
deverá ficar sabendo disso pra tomar as providências, se precisa chamar a atenção
do secretário que chame. Faça isso para que o nome do prefeito da administração
da prefeitura seja levado mais a sério porque às vezes nós tomamos nomes de ruins
mais a culpa não é do prefeito e nem do vereador é do secretário que não atende
conforme a fase que foi apresentada. É o que eu tinha a dizer era isso sobre a
minha indignação né que ele possa melhorar ou o prefeito tome as suas devidas
providências. Que Deus possa nos abençoar, uma boa noite. Prossegue o senhor
presidente agradecendo ao vereador Marcos em seguida pronunciou, quero aqui
cumprimentar aqueles que chegaram depois no inicio aqui Chicão meu amigo e
esposa e cumprimentar também uma pessoa que eu esqueci a filha da Lucinha
muito obrigado tá por você estar aqui presente e nos acompanhando. Neste
momento Passamos para a Ordem do Dia: Peço ao primeiro secretário Marcos
Laurenço Kloss para fazer a leitura do Parecer da Comissão de Finanças Economia,
Orçamento, Fiscalização e Controle referente ao Projeto de lei Executivo nº
002/2018 – Autoriza abertura de crédito suplementar no percentual de 45%
(quarenta e cinco por cento), do total do orçamento do Poder Executivo para 2018,
além da previsão contida na Lei Orçamentária nº 1.105/2017, dá outras
providências. Relator: Gecimar Rodrigues; Presidente: Juvenal Medici Ferreira e
membro: Valdeci Buge. Está em discussão o Parecer do Projeto. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Aprovado por 05 (cinco) votos favoráveis e 03 (três) ao
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contrário. Votaram contra o Parecer os vereadores Vera Lucia Elias de Souza,
Aristeu Reetz e Edvaldo Rodrigues Santos. Em seguida o senhor presidente solicita
ao primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura da Emenda
Modificativa 001/2018 ao Projeto de Lei Executivo nº 002/2018 – Autoriza abertura
de crédito suplementar no percentual de 5% (cinco por cento), do total das despesas
fixadas na Lei, menos a fixada para o Poder Legislativo, além da previsão contida no
Artigo 4º da lei Orçamentária nº 1.105/2017 para atender as insuficiências das
diversas dotações orçamentárias, utilizando-se dos recursos definidos no artigo 43,
§1º, incisos I,II,II e IV da Lei federal nº 4.320/1964. Após a leitura da emenda
pronunciou o senhor presidente: Está em discussão a Emenda nº 001/2018. Com a
palavra a vereadora vera Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. Nós vivemos
num país democrático né e eu dizia também que a nossa Câmara é democrática
então nós temos que respeitar a opinião dos nossos colegas. É eu particularmente
voto em quarenta e cinco por cento porque é, foi votado 5% (cinco por cento) em
dezembro e só passou janeiro e já acabou a suplementação né parece que ainda
resta R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e isso o ano ainda nem começou então eu
voto contra os 5% (cinco por cento) mais respeito a opinião de cada um. Está em
discussão a Emenda nº 001/2018. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues
Santos. “Assim se pronunciou”. Mais uma vez aqui saudando os nossos amigos
companheiros vereadores estão todos aqui presentes, Carlinhos desculpa aí
Carlinhos na sua chegada eu estava me retirando da tribuna quero te parabenizar
pelo seu desempenho nesta Casa de leis também o nosso contador Carlinhos na
atividade no seu trabalho tá. Quero aqui dizer a todos vocês, vamos, pegando uma
caroninha nas palavras da vereadora Vera que aqui todos os vereadores tem a sua
opinião se não os vereadores imunidade parlamentar e eu como vereador quero
dizer a Vossa Excelência que respeito a opinião dos senhores tá, sou contra o
percentual de 5% (cinco por cento) concordo com a opinião de 45% (quarenta e
cinco por cento) do orçamento e quero aqui dizer aos senhores as vezes os nossos
queridos ilustre pares vereadores podem aqui imaginar que a caminhada está sendo
fácil, a caminhada não está sendo fácil certo e é por esse motivo que eu tomei a
opinião de votar os 45% (quarenta e cinco por cento), tive uma dificuldade muito
grande hoje, eu imagino hoje só a folha de pagamento dos funcionários públicos de
Vila Pavão é uma boa grana e hoje esse valor de 5% (cinco por cento) teria aí
mínimo para o prefeito caminhar o ano de 2017 (dois mil e dezessete) teve a
oportunidade de trabalhar com 50% (cinquenta por cento) foi aprovado pela
administração da Câmara Municipal na gestão de 2016 (dois mil e dezesseis) né, foi
aprovado esse orçamento para 2017 (dois mil e dezessete) então eu mantenho a
minha opinião respeitando a opinião dos senhores tá dos 5% (cinco por cento) mais
o meu voto é não aos 5% (cinco por cento) a minha opinião eu mantenho ela 45%
(quarenta e cinco por cento) para a gente dar um gás com mais qualidade aos nosso
prefeito caminhar respirando com mais facilidade meus agradecimentos e muito
obrigado. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão a Emenda nº
001/2018. Com a palavra o vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”.
Assim eu volto mais uma vez senhor presidente, quero agradecer só pra mim falar
sobre esse projeto de suplementação é importante eu apresentei ele aqui né, nós
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estamos hoje aqui autorizando o prefeito a gastar, se nós votarmos 45% (quarenta e
cinco por cento) nós não vamos ter senhor presidente, como acompanhar, eu já
votei suplementação ao longo desses anos como vereador e como representante de
vocês mais vejo hoje nós aprendemos muito não é que o cara tem 01(um) mandato,
tem 02 (dois) , tem 03 (três), tem um ele sabe mais, mais positivo nós aprendemos a
cada dia. Não é o caminho vereadores, não é o caminho todos os vereadores aqui
votam daquilo que achar direito, daquilo que ele achar que é certo. Nós temos o
direito de votar sim ou não. É já votei em várias suplementação Valdeci Buge foi
vereador junto comigo sabe, saiu e voltou tá aí de novo, Aristeu também, só que tira,
tira o acompanhamento, a fiscalização dos vereadores porque aí o senhor dá 45%
(quarenta e cinco por cento) 50% dá 12.000.000,00 (doze milhões de reais) o
prefeito não vai procurar o Câmara, o prefeito não vai procurar os vereadores vai
fazer o que quiser com o dinheiro, simplesmente nós estamos votando os 5% (cinco
por cento) porque custos nós temos muitos que comprovam que na legalidade está
sobrando dinheiro entendeu e nós não vamos ter dificuldades principalmente o Irineu
porque eu respeito a administração dele, é honesto, trabalhador, tiro o meu chapéu
atende os telefonemas senhor presidente, retorna as ligações, ao ponto que quando
você liga pra alguns secretários (...) as vezes não atende não retorna. Porque a
Nilza não tem nada mais chato do que você pegar o telefone senhor presidente e
vereadores e ninguém ligar, ligar e você não vê, você conhece quando o cara não
quer atender o telefone, ninguém pede pra ser (...) é impossível, mais se acha o
dono do mundo continua vai fazer as contas dele entendeu? Então assim eu tiro o
meu chapéu para o nosso prefeito nesse aspecto porque ninguém é certo
corretamente nós cometemos os nossos erros e pagamos por eles. Com relação à
suplementação eu quero deixar as minhas falas em nome do grupo, já foram feitas
várias reuniões com o nosso secretário de finanças que é um dos homens de
confiança não só do Irineu mais de todos mais de todos os gestores que já
passaram pela administração pública do nosso município já deixou aqui com clareza
os números que 5% (cinco por cento) é o ideal, ele não disse pra nós votar porque
ele conhece mais quem saberia é o (...) é só ele trazer o relatório pra nós, peço
desculpas, os vereadores que acompanharam aqui Gecimar e todos os vereadores
sabem o que eu estou dizendo aqui é verdade, por esse motivo eu vou votar nos 5%
(cinco por cento). É eu vejo números que dê e que dá suplementação ao prefeito
porque nós não vamos ter dificuldade e ele muito menos daqui a 01 (um) mês, 02
(dois) pedir de novo, né, dá mesma forma que nós estamos votando 5% (cinco por
cento) agora daqui a 01 (um) mês, 02 (dois) nós vamos ter que votar de novo, né,
isso é simplesmente para que podemos acompanhar a onde o dinheiro público está
sendo gasto porque de outra forma nós não acompanha e aqui se tiver algum
vereador que fala comigo que acompanha, eu queria que levantasse e falasse que
acompanha. Tem como acompanhar votando suplementação 50%, 45% (cinquenta,
quarenta e cinco por cento? Tem alguns vereador que fala se tem como? Não tem
como! Né! E se nós fomos eleitos para fiscalizar é fiscalizar não é o prefeito não é as
atitudes dele, é o governo dele e a onde está sendo aplicado o dinheiro de vocês.
Então eu voto os 5% (cinco por cento) e sem sombra de dúvida se tiver alguém que
falar aqui hoje que vai faltar pagamento, pagamento de funcionário é pessoal não é
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suplementação e ele tem recursos de contingências ainda que não foi gasto que
pode ser usado e tem ainda mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) que hoje
nós comprovamos aqui dos 05 (cinco) passado que nós aprovamos. Nós não
estamos andando pra trás, estamos andando na frente. Entendeu? Só queremos
acompanhar a onde o dinheiro público está sendo gasto. Está em discussão à
emenda 001/2018. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Emenda Aprovada por 05
(cinco) votos favoráveis e 03 (três) ao contrário. Votaram contra o Parecer os
vereadores Vera Lucia Elias de Souza, Aristeu Reetz e Edvaldo Rodrigues Santos.
Prossegue o senhor presidente: Coloco em votação o projeto de Lei Executivo nº
002/2018 – juntamente com a emenda 001/2018 – Autoriza abertura de crédito
suplementar no percentual de 5% (cinco por cento), do total das despesas fixadas
na Lei, menos a fixada para o Poder Legislativo, além da previsão contida no Artigo
4º da lei Orçamentária nº 1.105/2017 para atender as insuficiências das diversas
dotações orçamentárias, utilizando-se dos recursos definidos no artigo 43, §1º,
incisos I,II,II e IV da Lei federal nº 4.320/1964. Está em votação ao projeto. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto Aprovado por
Aprovado por 05 (cinco) votos favoráveis e 03 (três) ao contrário. Votaram contrário
os vereadores Vera Lucia Elias de Souza, Aristeu Reetz e Edvaldo Rodrigues
Santos. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês que vieram participar
desta primeira Sessão Ordinária do ano de 2018 (dois mil e dezoito) e pude aqui
como é no plenário na nossa câmara aqui o projeto de lei de suplementação.
Agradecer a Deus por mais esse dia por mais essa sessão de trabalho e neste
momento em nome de Deus 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, 20 de Fevereiro de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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