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

Ata da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 20 de Março de 2018.
Aos 20 dias do mês março 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 119, Versículo 105. 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, os funcionários desta Casa presentes, secretário de agricultura
José Henrique, os produtores rurais aqui presentes. Prossegue o senhor presidente:
solicito ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para mencionar as ultimas
atas. Ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES,
ocorrida no dia 06 de março de 2018; Ata da 10ª Sessão Extraordinária da Câmara
Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 06 de março de 2018; Ata da 11ª
Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 12
de março de 2018. Estão em discussão as Atas. Não havendo nenhuma
manifestação. Coloco em votação as Atas. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente:
solicito ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do
Expediente do Dia como segue: Projeto de lei Executivo nº 013/2018 – Autoriza o
poder Executivo Municipal a administrar, regulamentar e fiscalizar a feira livre da
agricultura familiar de Vila Pavão/ES e dá outras providencias; Projeto de lei
Executivo nº 014/2018 – Dispõe sobre o procedimento para se obter acesso às
informações no âmbito da Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES e da Câmara
Municipal de Vila Pavão/ES e dá outras providências; Projeto de lei Executivo nº
015/2018 – Cria 01 (uma) vaga para o cargo de provimento efetivo de farmacêutico
bioquímico e dá outras providências. Por questão de Ordem o vereador Gecimar
Rodrigues pediu a dispensa da leitura dos projetos solicitou que fosse lido somente
as mensagens. O senhor presidente coloca em votação o pedido de dispensa das
leituras feitas pelo vereador Gecimar. Quem for favorável permaneça sentado ao
contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Indicação 002/2018 de Autoria do
vereador Juvenal Medici Ferreira que solicita ao Presidente desta Casa Legislativa,
após aprovação em plenário, remeta ao Excelentíssimo senhor Prefeito Irineu Wutke
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a presente Indicação para que nos termos da Lei, promova com Urgência, a
correção do valor das diárias dos servidores públicos deste município; Indicação
003/2018 de Autoria do vereador Gecimar Rodrigues que solicita ao Presidente
desta Casa Legislativa, após aprovação em plenário, remeta ao Excelentíssimo
senhor Prefeito Irineu Wutke a presente Indicação para que o mesmo, envide
esforços, para que, em parceria com as Associações de produtores rurais
organizadas, no sentido no sentido de construir fossas sépticas com filtro e
sumidouro em todas as propriedades do nosso município e Indicação 004/2018 de
Autoria dos vereadores do município de Vila Pavão/ES, que solicitam ao senhor
presidente desta Casa Legislativa, após aprovação da presente Indicação remeta ao
Excelentíssimo Senhor prefeito Irineu Wutke, para que o mesmo envide esforços no
sentido de construir as respectivas cabeças de ponte sobre os Córregos Rapadura,
na altura da fazenda Scardini; Córrego da Peneira, perto da Igreja Luterana; Córrego
da Lajinha, na propriedade da Senhora Creuza Rodrigues de Oliveira. Prossegue o
senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto
de lei Executivo nº 013/2018 – Autoriza o poder Executivo Municipal a administrar,
regulamentar e fiscalizar a feira livre da agricultura familiar de Vila Pavão/ES e dá
outras providencias. Está em discussão a urgência do projeto. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o Regime
de Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº 014/2018 – Dispõe sobre o
procedimento para se obter acesso às informações no âmbito da Prefeitura
Municipal de Vila Pavão/ES e da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES e dá outras
providências. Está em discussão a urgência do projeto. Não havendo nenhuma
manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao
contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº 015/2018 – Cria 01 (uma) vaga para
o cargo de provimento efetivo de farmacêutico bioquímico e dá outras providências.
Está em discussão a urgência do projeto. Não havendo nenhuma manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Neste momento quero
conceder a palavra aos vereadores inscritos. Primeiro vereador a fazer uso da
Tribuna vereador Valdeci Buge. “Assim se pronunciou”. Quero dar uma boa noite a
todos e a todas, cumprimentar o presidente da Câmara Vossas Excelências, nossos
companheiros vereadores, vereadora Vera, secretário de agricultura, ex-prefeito Ivan
Lauer, os presidentes das associações que estão presentes, os agricultores
feirantes, os funcionários da Câmara e funcionários da Prefeitura. O, eu quero citar
aqui uma, alguns problemas ocorridos, a questão de ticket de alimentação que foi
cortado em dezembro e em janeiro os funcionários públicos e agora eu acho. Agora
vocês tão recebendo né Lucinha? (...) é Insalubridade de, o valor que foi cortado é
quase R$ 400,00 (quatrocentos reais) de dezembro a janeiro, eu acho que se
prefeito cortou e agora voltou pagar o que eles perderam pra trás eles tem que
receber. Eles tem que receber porque logo atingi a área mais fraca que é os garis,
os varredor de ruas, os funcionários públicos mais fraco que atingiu o salário e R$
400,00 (quatrocentos reais) no final de ano é muito dinheiro pra, até pra nós
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vereadores. Entendeu? E a questão que eu vi aqui ontem na rua ali parecia até uma
carreta andando, os funcionários garis varrendo rua ali, uma vergonha, a poeira, não
sei porque onde está o caminhão pipa. O responsável pelo o caminhão pipa é o
secretário de obras ou agricultura Henrique? Obras, pois é, eu não sei se esse
caminhão tem 02 (dois) por que não lavam a rua em lugar de varrer? Sem máscara,
sem, sem a proteção pros funcionários eu acho que tem que ser adequar podia estar
ali lavando a rua não tinha problema, água tem hoje, se falar problema de água é
mentira porque tem água. E outra situação a questão de estradas, estrada hoje no
nosso município que pertence, a estrada principal é a obra, eu andei no nosso
município a situação quase geral faz uma vergonha, os produtores rurais pagando
impostos e paga e nada está sendo feito. Perguntei ao secretário de obras que ele
trabalhou carnaval, réveillon que resolveu o problema de cascalhamento e os
bueiros, eu não vejo só se ele está trabalhando em Ecoporanga ou Barra de São
Francisco porque no nosso município eu não estou vendo isso ainda não. Eu acho
que tem que resolver e nós companheiros vereadores Vossas Excelências nós
começar pegar em cima dessa área aí e a questão vou chegar na agricultura,
carreadores, carreadores o Henrique aí é sua área você está começando agora está
resolvendo uns problemas já na Figueira naquela região ali e tem que ser resolvido,
agora se nós vereadores, nós vereadores estava até discutindo hoje, nós somos
contra de cobrar R$ 70,00 (setenta reais) na hora de máquina para os produtores
rurais. Eu, eu mesmo como vereador sou contra. Nós discutimos ali dentro hoje um
mucado ali, eu acredito que cada produtor rural ganhasse 03 (três) horas de graça aí
daí pra frente podia dar uma taxasinha lá pagava, agora 03 (três) horas ele podia ser
de graça para os produtores rurais. E tem outra questão agora o Senhor seu
Edvaldo (Bafaela) né vou falar que hoje eu tive andando na rua ai, eu já ti falei esses
dias na reunião aí eu queria cobrar ao senhor que o senhor mexe na internet pra lá e
pra cá no site muitos moradores na rua me perguntaram. O vereador Edvaldo ele
mora em Vila Pavão? Ele mora ele tem uma casa alugado, ele está morando. Não,
não está morando, se você não tomar as providências nós na rua, os moradores vai
tomar as providências que vamos abrir uma sindicância lá no Ministério Público pra
cassar que quem é vereador no município tem que morar no município, então eu
estou te falando porque vai acontecer essas coisas, então estou, depois o senhor se
explica aqui porque a coisas que tem que ser explicadas que quem apanha é todos
nós e nós não estamos sabendo de nada queria que o senhor depois na tribuna se
explicasse aqui, muito obrigado a todos. O senhor presidente agradece ao vereador
Valdeci Buge, em seguida concede a palavra ao 2º (segundo) vereador inscrito para
o uso da tribuna vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Boa
tarde senhor presidente em nome do presidente desta casa quero saudar a todos
companheiros vereadores, saudar o nosso secretário de agricultura senhor José
Henrique, o ex-prefeito Ivan Lauer muito obrigado pela sua brilhante presença, o
nosso amigo Tema, os nossos produtores rurais, funcionários desta Casa. Eu quero
aqui esclarecer a colocação do senhor vereador Valdeci Buge que possa trazer
nesta Casa de leis inclusive se você puder virar a câmera vira mais que o que eu
quero falar eu quero que pega o vídeo que leva direto para o promotor de Justiça de
Nova Venécia. Seu vereador se alguém colocou essas coisas pro senhor que está
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chegando ao ouvido de alguém, eu moro ao lado, ao lado da casa do Cabo Krause,
eu tenho o contrato de casa no município, moro nos fundos da casa do João Correia
é testemunha que eu moro em Vila Pavão e nunca arredei o pé deste lugar. Certo!
Se alguém tá falando sobre a minha pessoa na rua é porque não tem o que fazer,
porque o cidadão quando tem o que fazer e a cidadã quando tem uma lavada, uma
lavagem de roupa ou algum serviço, alguma preocupação pra ela fazer na casa
dela, ela não anda batendo com língua pelo meio da rua fazendo fofoca com o nome
dos outros não, porque a própria Bíblia relata que uma oficina desocupada, uma
mente desocupada é oficina de satanás. Certo! Eu estou falando aqui vocês que
sempre está analisando e coloca na ata, pode colocar na ata. Eu moro na casa da
dona Maria Furtado atrás da casa do senhor João Correia já tem, eu morei primeiro
nos fundos da creche todos os funcionários da creche a menina aqui a funcionária
pública a Lucinha e todos os funcionários públicos sempre passava ali, eu morei ali
mais de ano naquela casa, depois mudei duma casa morava nos fundos da casa do
João Correia é testemunha eu cito o nome dele aqui e outros moradores daquela rua
o Cabo Krause né, tem a Joelma também no mora ali, a moça que trabalhou no
posto do Lonzinho muito tempo. Certo! E sabe muito bem o tempo que eu moro em
Vila Pavão. Outra coisa o vereador na função dele de vereador dentro do município
ele não precisa ficar rodando só dentro da cidade não, porque quando vê um
vereador rodando demais dentro da cidade é porque ele não tem ocupação, ele não
tem responsabilidade. Entendeu? De olhar as dificuldades que a população está
passando no interior os nossos produtores rurais, as nossas comunidades dos
Distritos de Praça Rica, Todos os Santos e Todos os Anjos tem tanta coisa pra se
preocupar cidadão. Eu fui fazer uma visita que tem muitas pessoas que me
acompanham as minhas transmissões ao vivo, eu fiz várias cobranças ao secretário
de obras do município sobre um valão e outros que tem no município. Certo!
Mosquitos tomando conta da casa do pessoal, loteamento inclusive do município
que pertence ao município, não pertence ao cidadão particular não já era pra ter
tomado as providências e limpado eles. Certo! E não foi limpo, quer cobrar do
cidadão lote particular pra limpar mais primeiro tem que fazer a limpeza dos lotes do
município que pertence à prefeitura pra depois cobrar o cidadão. Certo! O que eu
estou falando aqui pode pegar levar para o Ministério Público eu tenho morada neste
lugar, tenho contrato, posso provar coloco 02 (dois) ônibus de gente pra provar que
eu moro dentro do município. Certo! Agora eu quero aqui pedir a nós vereadores, a
funcionários do nosso município não dizendo os nossos funcionários públicos garis
que fazem o trabalho de rua que eu estou devendo uma varidinha na rua com vocês,
certo, vou cumprir mais cobrar os nossos secretários mais agilidade com os nossos
produtores rurais, com as pontes, com os bueiros, com dragagem de valões dentro
da nossa cidade. O cidadão vai para o interior trabalhar quando chega em casa, tem
um valão nessa região subindo pro campo. Como é o nome do campo aqui? Do
Estádio Ferrari mais ou menos isso todo mundo conhece fiz a solicitação daquilo 03
(três) vezes, depois fala que o vereador vem pra cá pra meter o pau em secretário.
Eu não estou aqui pra meter o pau em secretário sabe por quê? Pode pegar a minha
conversa e levar para o secretário de obras também porque quem paga o meu
salário todo mês, o salário de todos nós é os produtores rurais, é a população de
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Vila Pavão que paga o meu salário todo mês e eu estou aqui pra cobrar e vou cobrar
até o fim, certo. Agora quero dizer aqui uma coisa sobre a questão “mudando de pau
pra cavaco” modo de dizer quero parabenizar o secretário de agricultura sobre essa
iniciativa, junto com chefe do executivo o projeto de regularização da feira, os
produtores rurais de Vila Pavão merece, vocês merecem muito mais porque o ano
passado vocês perderam parte da produtividade de café, de pimenta, do milho, de
tudo o que vocês plantaram então vamos pegar mais leve um pouquinho, vamos
devagarinho com os nossos produtores rurais porque eu sei que tem produtor rural
no município que está endividado, está pagando projeto que fizeram mais eu creio
em Deus que as coisas vão melhorar pra vocês. E sobre a questão da estrada
Excelência quero falar do senhor hoje nós não podemos trancar as torneiras do céu
porque se Deus enviar hoje nessa terra uma semana vai abrir ponte, vai abrir
represa, vai abrir cratera nas estradas e ninguém pode deter o poder de Deus. Hoje
o município de Vila Pavão cheguei ali fui fazer uma solicitação de uma máquina no
setor de obras eu não pode atender falaram pra mim foram direto mais falaram a
verdade porque estamos dando assistência da ponte da comunidade tal lugar, que é
caso de urgência. O próprio promotor de Justiça de Nova Venécia, o Ministério de
Público fez a solicitação de fazer as estradas principais pra atender os alunos da
escola porque o aluno ele não pode ficar sem estudar. Eu acredito que os nossos
produtores rurais e todo cidadão do nosso município de Vila Pavão eles vão
entender essa situação. Certo! Mais eu creio com a competência do nosso secretário
de agricultura em parceria com o prefeito, em parceria com o secretário de
agricultura que é o Octaciano Neto tem colaborado muito em vários municípios e
também com a indicação do vereador Gecimar fez, eu acredito que muitas coisas
vão ser acertadas no município de Vila Pavão. Quero deixar aqui as palavras para o
chefe do executivo Excelentíssimo Prefeito Senhor Irineu Wutke que aqui na Câmara
de Vila Pavão tem 09 (nove) vereadores e todos os 09 (nove) vereadores eu quero
que os senhores saibam estamos trabalhando no mesmo intuito que ver o melhor
desenvolvimento no município de Vila Pavão aqui não tem vereador que perseguem
ninguém nessa Câmara se está falando isso pra vocês aí fora tá tocando a trombeta
errada porque os vereadores em Vila Pavão perseguem ninguém. Aqui nós
trabalhamos a partir do momento que nós ligamos para o secretário para atender
uma demanda dos senhores produtores rurais e ele pega o celular olha e enfia no
bolso e nós de longe vemos tudo isso, nós temos mais é que cobrar ele mesmo e ele
tem mais o que atender porque a partir do momento que o secretário ou seja de
obra, ou educação, ou agricultura, ou qualquer área que seja, assumiu a pasta ele
tem que ter a tamanha competência e responsabilidade e administrar ela porque foi
concedido a ele, entendeu, aquela responsabilidade, então os vereadores aqui nem
os vereadores, nem o presidente da Câmara senhor João Trancoso, nem Francisco,
nem Marquim Kloss, nem Juvenal, nem Aristeu Reetz, nem Gecimar, nem Valdeci
Buge, nem vereadora Vera e nem o vereador Evaldo Rodrigues Santos (Bafaela)
nós não perseguimos secretário. Tem um secretário aqui que eu quero bater em
cima da tecla, eu não mando recado pra ninguém, falo diretamente, secretário José
Henrique pode ligar pra ele 1.000 (mil) vezes ele pode não atender mais depois ele
devolve a ligação mais tem secretário em Vila Pavão que você liga 1.000 (mil) vezes
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pra ele, ele vê a ligação mais não devolve a ligação, isso é uma falta de respeito
com os vereadores e com a sociedade no nosso município. Fica o meu
agradecimento, a participação de cada um de vocês, a visita de cada um de vocês
na Câmara Municipal, me desculpe do meu desabafo mais eu falei aqui está gravado
as minhas palavras pode levar para o Ministério público que eu tenho provas, tenho
moradia aqui, tenho contrato também de moradia no município de Vila Pavão fica aí
o meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo o vereador
Edvaldo Rodrigues Santos, em seguida concede a palavra ao 3º (terceiro) vereador
inscrito para o uso da tribuna vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos, mais uma vez agradecer a Deus por todos nós que
aqui estamos nunca é muito a gente agradecer. Eu quero cumprimentar o
presidente, cumprimentando o presidente eu cumprimento a mesa, os vereadores,
cumprimento aqui os funcionários da Casa, todos os produtores aqui presente,
cumprimentar o ex-prefeito Ivan né sua presença aqui nos ilustra, a presença do
secretário de agricultura Henrique você sempre está presente muito obrigado,
cumprimentar aqui o presidente da associação do XV (quinze), o Francinha Briel da
igreja católica, cumprimentar os funcionários públicos de uma forma especial
cumprimentar a todos. Quero relatar senhor presidente eu ao longo desses anos
representando o município de Vila Pavão eu conheci o ultimo município dos 78
(setenta e oito) município de Estado Espírito Santo. É muito município viu!
Entendeu? Nós estamos de parabéns tá igual a nível do governo do Estado. È todos
eles tem um hino, vocês acabaram de ouvir que cultura esse hino pavoenses não é
que nós moramos aqui, ele faz a diferença a cultura desse hino ela engrandece nós
pavoenses. Eu quero relatar senhor presidente a ilustre mente palavras na pessoa
do senhor na prestação de contas que o senhor nos mostrou aos vereadores, pela
sua dedicação, pelo seu trabalho, a sua causa e acima de tudo a honestidade, eu
como todos os vereadores nós parabenizamos o senhor, que Deus ilumine o senhor
sempre assim com essa calma né, ouvindo a todos, não agradando a todos porque
Deus veio ao mundo e não agradou, não agradou mais nós eu parabenizo Vossa
Excelência como todos os vereadores também. Entendeu? Que o senhor permaneça
assim que essa Casa tem muita coisa a ganhar com senhor de frente na direção
dessa mesa. Eu quero aqui relatar que na reunião que fizemos a poucos dias na
praça Rica na escola onde eu fiz um convite aí os vereadores, secretários, onde teve
presente a deputada estadual Raquel, deputado federal doutor Jorge e o deputado
estadual Da Vitória o convite foi estendido a todos os vereadores mais se eu não me
engano foi 02 (dois) vereadores lá tudo bem, melhor que nenhum e nós ali pedimos
muita coisa né, mais o que foi pedido lá vereador Marcos estava lá nós pedimos
assim aquele pedido de coração é a questão do piso da quadra nossa, é um piso
criminoso que já vem aos longo desses anos, não tinha cobertura foi uma batalha
mais conseguimos e aí o piso, é e tivemos o prazer do deputado doutor Jorge Silva
já colocou de sua autoria uma emenda de sua autoria de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) José Henrique e mais uma para agricultura de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) também então só essas duas totalizou meio milhão,
entendeu, a gente tem que ter respeito quando se fala um deputado desse porque
um município pequeno vereadores não é qualquer um deputado que vai investir aí
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meio milhão em duas emendas. Entendeu? Então assim a gente fica alegre porque
ainda há políticos que vê com bons olhos o município pequeno porque a gente sofre
com isso porque nós somos a minoria a o deputado eu não vou investir lá não
porque lá é pouquim votos né, então assim, acho muito importante frisar e falar que
vê os pequenos com bons olhos. Né! Tive visitando a escola do Veloso lá também
está sendo feito o término daquela obra né, teve problemas, problemas mais eu
creio que lá é essa obra vai ser concluída né, nós tínhamos até um projeto pra votar
lá mais nomeando já o nome mais ainda não foi possível porque não ficou pronto
mais na próxima sessão vai ser votado. Quero falar também um pouquinho
secretário é, eu conversei com o senhor sobre a questão das pontes eu frisei duas
pontes aqui tá uma do Francinha Briel lá que é vizinho né e a do Ciraldo são pontes
que tem que ser feito de emendas de pedras é muito fácil né, lá tem as emendas
pertinho, nós precisamos de uma caçambinha toco pra poder direcionar as emendas
dessas pedras agora tem gente que fala assim é pedra eu falei o toco não vai
carregar pedra, é lógico que uma pedra inteira ele não vai aguentar mais não é
pedra inteira é as emendas né, para que o senhor ajude a cobrar o secretário, o
secretário não vem na sessão, nós temos secretários que nunca veio na sessão, eu
nunca vi o secretário de meio ambiente, não de meio ambiente não meio ambiente
não o secretário de cultura entendeu, uma das pasta mais, valoriza a cultura do
município, que um município sem cultura é um município morto. O homem nunca
veio em uma sessão Henrique e o de obras também foi uma vez ou duas
desapareceu também, não veio mais. Né, então assim eu acho que nós que
representamos o povo, recebemos o salário do povo, nós temos a obrigação de
acompanhar as pessoas, entendeu? Não quanto vocês que não tem tanta
obrigação. A gente fica alegre de ver essa Casa cheia que vocês estão
acompanhando de perto os trabalhos que estão sendo direcionados aqui nessa
Casa de leis, então assim, agora nós que representa o povo temos a obrigação de
acompanhar as coisas públicas no município e eu não vejo isso acontecer com
muitos secretários municipais. Vossa Excelência foi feliz na indicação parabenizo o
senhor em nome dos feirantes né, que luta, que se não fosse os feirantes o pão não
chega na mesa né, a agricultura do nosso município que é rica, o senhor que é
secretário é uma das pastas mais importantes, eu tenho falado isso com o senhor, o
Ivan quando foi secretário na época nós conversávamos muito né, o senhor tá
tomando os caminhos certos eu parabenizo mais uma vez né, a agricultura tem que
ser vista com bons olhos porque é um povo sofredor, eu trabalho na roça também,
tenho minha meia de café. A vida da roça é uma vida sofrida, eu nunca vou parar de
falar isso por isso precisamos de ter apoio né então assim que o prefeito veja isso
daí, o senhor foi feliz na indicação, parabéns, o senhor que está a frente dessa
indicação dos feirantes. É tem mais uma coisinha que eu queria pedir sobre o
relatório que eu entreguei ao senhor da questão da farinheira que nós estamos
tentando trazer ao nosso município, nosso município não traz o usinas pra cá
dificilmente por que? Porque o lugar é pequeno e essa farinheira ele vai se acoplar
muito bem no nosso município, nós tivemos várias reuniões como o senhor sabe né,
para os produtores rurais ter uma rendazinha extra, a mais, é uma coisa licita, tudo
no contrato, tudo certinho e é um dinheiro sendo que com um prazo de 8,9 (oito,
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nove) meses ele já tem a matéria prima, tendo a matéria prima, tendo as coisas
funcionando já tem o dinheiro né, é um dinheiro que vem mais fácil, hoje, hoje tudo
tem que ter irrigação então se você tem água, você tem que irrigar e você irriga uma
roça de mandioca 02,03 (duas, três) vezes ela já vai, está tranquilo não precisa ser
igual café e que o senhor aperte esse trem junto com o prefeito pra nós esse, esse
documento que o senhor tem em mãos, pra que ande e ver as possibilidades que
tem que se tomar pra dar direcionamento a essa, a essa empresa que a gente está
tentando trazer para o nosso município. Só mais 01(um) minutinho, eu acho que eu
tenho uns 03 min (três minutos). Acho que no momento era isso e mais uma vez
agradecer a vocês por estar aqui né e a gente fica alegre de ter vocês aqui
prestigiando e vendo aqui o que de verdade os vereadores estão fazendo. O meu
muito obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao Vereador Juvenal
Medici Ferreira, antes de passar para a Ordem do Dia quero aqui agradecer a
presença das 02 (duas) funcionárias públicas que chegou e o casal também de
produtores rurais feirantes a Marli e o esposo Virgílio. Neste momento passamos
para a Ordem do Dia: Peço para fazer a Leitura do Parecer conjunto das Comissões
de: Justiça, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Economia, Orçamento,
Fiscalização e Controle, referente ao Projeto de Lei Complementar 001/2018 – que
Altera a redação do Parágrafo Único, do artigo 5º, da Lei Complementar nº
023/2015, e dá outras providências. Parecer Conjunto sobre o Projeto de Lei nº
001/2018- Comissão de Justiça, Legislação e Redação; Presidente: Gecimar
Rodrigues; Relator: Valdeci Buge e Membro: Francisco de Assis Campos. Comissão
de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle: Presidente: Juvenal
Medici Ferreira; Relator: Gecimar Rodrigues e Membro: Valdeci Buge. Após a leitura
do Parecer pronunciou o senhor presidente: Está em discussão o parecer. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Parecer aprovado por unanimidade.
Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o projeto de Lei Executivo Nº
013/2018 – Autoriza o Poder Executivo a Administrar, Regulamentar e Fiscalizar a
feira livre da agricultura familiar de Vila Pavão/ES, e dá outras providências. Está em
discussão o Projeto. Com a palavra o vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se
pronunciou”. Antes de iniciar as minhas falas quero primeiramente agradecer a Deus
por mais essa oportunidade. Quero dar uma boa noite ao presidente desta Casa e
através de Vossa Excelência cumprimentar a mesa e demais vereadores.
Cumprimentar o secretário de agricultura que se encontra, ao ex-prefeito Ivan,
cumprimentar aos funcionários desta Casa, cumprimentar aos funcionários públicos
municipais que se encontram, cumprimentar aos presidentes das associações, os
produtores que se encontram e cumprimentar ao presidente da CAF (Cooperativa da
Agricultura Familiar) seu Clovis Gasolli e através de Vossa Excelência cumprimento
os demais sócios da Cooperativa que se encontram, cumprimentar também todos os
feirantes ,todos os produtores rurais que se encontram. Nós já votamos a urgência
desse projeto foi aprovado por unanimidade e nós estamos diante de um projeto que
ano passado nós tomamos a iniciativa e fizemos uma explicação com um projeto de
lei, nós sabemos que não podemos fazer ele aqui, aprovando, nós fizemos uma
indicação e encaminhamos ao executivo e ele s analisaram junto com o secretário
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de agricultura, junto com o jurídico e examinaram aquele projeto, aquela indicação
que fizemos e que foi aprovado por essa Casa e tiraram alguns itens que tinha
nesse projeto e encaminhou outro projeto pra cá, não sancionou aquele mais
encaminhou outro para que nós pudéssemos estar votando e nós analisamos já por
duas vezes, a comissão já sentou analisou, nós vemos que o projeto de lei foi muito
amplo, nós tínhamos até conversado com alguns feirantes e pediram que fosse lido
todo o projeto de lei são 17 pág. (dezessete páginas) pra ser lido aqui o projeto é
muito amplo, acredito que nós temos muito projetos pra ser votados aqui hoje e foi
por isso que eu chamei 03 (três) pessoas representando a feira, os feirantes para
que nós pudéssemos dar uma olhadinha ali a onde nós conversamos e não tem
nada dentro desse projeto de Lei que vai prejudicar os feirantes vem simplesmente,
ou melhor para os feirante para os nossos agricultores dos nosso município. E esse
é um projeto que foi muito bem elaborado e que vai trazer muitos benefícios para os
nossos agricultores, nós sabemos que já tem uma polemica muito grande com
respeito a feira, aquele local ali, nós reunimos esses tempos para atraz lá em cima
no colégio e discutiu e tiraram daquele local ali porque estava atrapalhando transito
e foram lá pra pracinha São Marcos e foi um desastre muito grande ali e os
produtores, os feirantes começaram a reclamar que as vendas tinham caído e não
estava bem, a onde sentamos com vários feirantes e fizemos um ofício e
protocolamos na prefeitura no dia 22 dias (vinte dois) de agosto do ano passado,
com 26 (vinte e seis) assinaturas tem aqui dos feirantes onde nós pedimos neste dia
nesse ofício aqui que o prefeito, que nós, vocês que são feirantes pediram pra que
se posicionasse a feira naquele local onde funcionava a creche que hoje está parado
ali, abandonado, é um área grande e difícil para fazer uma construção, acredito que
não vai sair construção muito breve do jeito que se encontra a situação do município
e até o momento não foi atendido e os próprios feirantes viram que estava difícil e
voltaram para o mesmo local. Nós sabemos que vai ter dificuldade ali, sempre vai ter
dificuldade com o transito naquilo ali mais de agora pra frente acredito eu que esse
projeto de lei tá dando poder ao secretário que até então não tinha ninguém que,
não tinha uma lei que regulamentasse isso, assim que o prefeito sancionar acho que
é hora dos feirantes, que questionava isso aí, nós sentarmos com o responsável por
essa área aí o secretário de agricultura junto com o Conselho Municipal de
Agricultura para que possa encontrar um local mais adequado, isso vai ficar a pedido
de vocês sentar novamente se realmente aquele lugar ali da creche se é o lugar
mais adequado? Se vão ficar ali mesmo ou não? Mais se for nós temos agora
pessoas responsáveis para sentar e discutir com respeito ao local mais apropriado
pra essa feira. Então fica aqui as minhas palavras, fica aqui o meu agradecimento a
todos vocês feirantes, a todos os produtores que vieram fica o meu agradecimento
que interessaram que é um assunto de grande interesse não só pra vocês feirantes
mais eu acho que é de interesse muito grande do nosso município. Nós temos uma
cooperativa CAF que tem trazido já desenvolvimento onde no passado funcionou
pela, mantido pela prefeitura e hoje ela é mantida pela cooperativa, por essa
organização que nós pensamos muito, vocês produtores quase todos feirantes são
sócios daquela cooperativa, nós precisamos unir mais forças ainda, nossos
agricultores da secretária de agricultura, o prefeito buscarmos recursos para que
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possa melhorar o que não pode é fechar as portas. Se nós tivemos ali 06, 07 (seis,
sete) meses em 2016 (dois mil e dezesseis) me parece que ficou fechado tivemos
um prejuízo muito grande com aquilo ali não só pro comércio mais para os
produtores e nós vemos que temos que unir forças eu respeito essa cooperativa e
demais que fazem parte da diretoria que nós possamos unir forças , pedir forças aos
companheiros vereadores que estão disposto para que nós possamos primeiro aqui
agora nós vamos votar esse projeto de organização da feira e possivelmente depois
virá o ticket feira e nós temos que cobrar isso e não pode demorar muito muito. Né
secretário? Estamos junto nesta empreitada aí e nós estamos juntos o que depender
desta Câmara os feirantes, produtores pode contar não só com o vereador Gecimar
mais com todos os vereadores estamos junto nesta empreitada, fica aqui o meu
muito obrigado a todos. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão o
projeto. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto aprovado por unanimidade.
Coloco em discussão o projeto de Lei Executivo Nº 014/2018 – Dispõe sobre o
procedimento para se obter acesso às informações no âmbito da Prefeitura
Municipal de Vila Pavão/ES e da Câmara Municipal 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.
Projeto aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de Lei Executivo
Nº 015/2018 – Cria 01 (uma) vaga para o cargo de provimento efetivo de
farmacêutico bioquímico 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. Projeto aprovado por unanimidade.
Coloco em discussão o projeto de Lei Complementar Nº 001/2018 - que Altera a
redação do Parágrafo Único, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 023/2015, 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. Projeto aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a
Indicação 002/2018 de Autoria do vereador Juvenal Medici Ferreira que solicita ao
Presidente desta Casa Legislativa, após aprovação em plenário, remeta ao
Excelentíssimo senhor Prefeito Irineu Wutke
a presente Indicação para que nos
termos da Lei, promova com Urgência, a correção do valor das diárias dos
servidores públicos deste município. Está em discussão a Indicação. Com a palavra
o vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Mais uma vez senhor
presidente, plenário e a todos que nos assisti. Eu vou ser breve na sala. Só frisar a
perca dessas diárias principalmente das pessoas que trabalham na área da saúde.
Você vai para Vitória hoje sai daqui 1:00 h 2:00 h (uma, duas horas) da madrugada,
só Deus para ter misericórdia nessas estradas devido a pessoas que acha que a
estrada é só dele chega lá com R$ 60,00 (sessenta reais). Me fala o que um
motorista vai fazer em Vitória, as vezes sai de lá a noite, de madrugada com R$
60,00 (sessenta reais), nem pra tomar café dá né, é dificilmente entrar na cabeça do
ser humano isso. Isso já tem muitos anos né. Nós tivemos de, de diária de motorista
no mandato do Ivan, no 1º (primeiro) mandato do ex-prefeito Ivan que está aqui e
não me deixa mentir e daí pra cá frisou e ficou quieto, então eu vejo uma diferença
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muito grande né, onde a diária de um funcionário secretário R$ 121,00 (cento e vinte
e um reais) já melhorou um pouquinho, diária do prefeito R$ 352,00 (trezentos e
cinquenta e dois reais), diária de vereadores R$ 333,62 (trezentos e trinta e três
reais e sessenta e dois centavos) frisando que vereador tem direito a uma diária por
mês. Nós temos direito a uma diária por mês, é, e trazendo o comprovante aonde se
foi e o que foi fazer. Certo! Não é que nós temos aí 2,3,4,5 (dois, três, quatro, cinco)
diárias não é uma por mês, nós adotamos isso aqui em consenso dos vereadores. O
presidente reuniu conosco e nós assumimos esse compromisso de pegar uma por
mês. Eu fui a Vitória, eu fui a Vitória mês passado, não esse mês uma viagem a
Vitória o retorno dessa viagem veio R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
já está certo isso aqui. Já tá certo, então as vezes o cara fala puta merda o cara R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) do dinheiro público e não trouxe nada por isso
tem que ter o comprovante aonde foi e o que foi fazer, senão o cara vai pra Vitória,
vai para Nova Venécia, vai pra Colatina, teve casos passados aí que o cara ia pra
Nova Venécia foi 03 (três) vezes 12, 13,14 (doze, treze, catorze) diária não agora
mais no mandato passado ontem foi pedido o relatório e aqui nesta Casa todos nós
temos acesso aos relatórios, inclusive presidente se nós já sabe é porque pediu para
ser transparente com a questão de diária que é dinheiro público, é o dinheiro de
vocês que está indo pro ralo, então deixar claro isso daqui e ver com bons olhos
senhor presidente o prefeito ver que essas diárias principalmente dos motoristas da
saúde e é muito pouco Francinha, é muito pouco. Né? Uma pessoa sair daqui com o
carro cheio de pacientes com R$ 60,00 (sessenta reais), é estacionamento, nem
paga estacionamento porque você chega em Vitória você não acha estacionamento
só se pagar. E aí deixar aqui esse pedido que o prefeito vê isso com bons olhos.
Prossegue o senhor presidente: Está em discussão a Indicação. Com a palavra a
vereadora Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. Cumprimentar a todos
né, primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer a
todos que estão presentes aqui hoje pra poder ver o que os vereadores fazem aqui
na Câmara isso é muito importante a presença de vocês aqui. É gostaria de
parabenizar essa indicação do Juvenal, uma indicação que assim eu já penso nisso
a muito tempo mais você tomou essa iniciativa, tem todo o meu apoio e eu acredito
que (...) e o voto também, com certeza, (risos), porque a gente sabe, as vezes a
gente pode até questionar mais motoristas eles tem um salário? Tem eles tem o
salário mais muito pequeno por sinal. Todo mundo sabe que o motorista ele não
ganha bem não e aí ele ganhar R$ 60,00 (sessenta reais) para poder ir em Vitória
almoçar, tomar café é muito pouco e os motoristas da saúde principalmente são os
que vão mais, então a gente tem que, é votar sim, eu acredito que todos aqui vão
votar a favor e que o prefeito também possa olhar com bons olhos, né, que não
adianta a gente fazer indicação e a indicação ficar engavetada lá e não ser colocado
em prática, então que ele olhe com bons olhos essa indicação do Juvenal que por
sinal muito boa eu parabenizo de coração a indicação. Está em discussão a
Indicação. Com a palavra a vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se
pronunciou”. Mais uma vez boa noite a todos. Eu quero aqui pegar carona na s
palavras vereadora Vera a pouco tempo, eu estava até na área do posto de saúde
com o vereador Aristeu Reetz ainda em conversa foi citado sobre a questão da diária
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dos motoristas da saúde e em primeiro lugar eu quero aqui parabenizar a sua
Excelência o vice-presidente desta Casa vereador Juvenal Medici está no 3º
(terceiro) mandato. Né vereador nesta Casa de Leis? 4º (quarto) certo! Tem
desempenhado bem, tem preocupado muito com o bem estar da sociedade. É desta
forma que uma Câmara de vereadores trabalha, ela trabalha em união, parcerias
pensando no bem estar do povo. Às vezes tem pessoas que não gosta quando eu
falo: quem paga o nosso salário é o povo e o senhor está de parabéns com a sua
indicação, quero dizer ao senhor parabenizo e tem mais assim que for colocado pra
votar o senhor tem o meu voto também. Certo! E quero dizer a todos vocês o
cidadão que seja do gari até o mais alto escalão qualquer cargo tem que seja
nomeado público os direitos são iguais, tem que ser respeitados iguais. Entendeu?
Tem que ser tratado com carinho e seriedade e tudo o que se vir a essa tribuna
passar pela mão do presidente da Casa, quero cumprimentar aqui o senhor
presidente por essa tamanha humildade, é uma pessoa que tem assim uma grande
competência para estar à frente desta casa e acima de tudo honesto. Né, leva tudo
na mansidão que de repente você chega em outros lugares nem todo presidente de
casa é assim mais o senhor João Trancoso ele tem uma paciência muito grande.
Não é? Com todos os vereadores e acima de tudo uma honestidade ... bem como
com todos os vereadores, então quero aqui mais uma vez afirmar a minhas palavras
vereador Juvenal Medici o senhor tem o meu voto e parabéns por essa indicação.
Pronunciou o senhor presidente: Está em discussão a Indicação. Com a palavra a
vereador Valdeci Buge. “Assim se pronunciou”. Juvenal você está de parabéns por
ter feito essa indicação que a gente, eu vou votar com você, os funcionários precisa
sim da saúde, mais uma coisa que nós tem que ver, rever aí é a diária do prefeito
que ano passado foi gastado R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) de diária. O salário
de quase R$ 3.000,00 (três mil reais) a mais, não chega mais de 03 (três) porque
sábado e domingo não viaja, não recebe diária, é muito dinheiro, eu acho que nós
podia rever e tentar um projeto aí de tentar uma diária pro prefeito por mês tá bom
demais. Se ele conseguir em todo mês em Vitória e trazer recurso já resolve o
problema do Pavão e foi R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) de diária e nada pronto
então eu peço as Vossas, os vereadores vote na indicação do Juvenal, eu voto junto
com ele e vou pensar na diária do prefeito. Pronunciou o senhor presidente: Está em
discussão a Indicação. Com a palavra a vereador Francisco de Assis Campos.
“Assim se pronunciou”. Boa noite a todos em nome da vereadora Vera eu quero dar
uma boa noite a cada mulher que está presente aqui, em nome do presidente desta
Casa eu quero dar uma boa noite a todos que estão presentes. Eu vou falar de todo
mundo, eu vou gastar os meus 10 min (dez minutos) eu não vou falar não, então. Eu
Juvenal você o Marquim comeque falou que vai ter o voto dele, eu não vou votar na
câmara municipal, não vai ter meu voto eu vou votar pro povo. Mais eu acho que
você fez certo sabe por quê? Por que tem motorista se leva tantas pessoas ... do
nosso município os trabalhador que paga imposto e que paga o nosso salário com
dificuldade eles chegam lá em Vitória eles não tem dinheiro para tomar um café, o
motorista fica com dó e vai lá pagar um almoço pra ele e volta sem comida, muitos
acompanham, as pessoas que acompanham que não tem condições de almoçar aí
os motoristas pega e fala, você mesmo Neném já pagou, eu sei que muitos
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motoristas deixa de comer pra pagar a comida dos outros então o meu voto é certo
eu vou votar pra você, meu muito obrigado. 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. Indicação aprovada por
unanimidade. Coloco em discussão a Indicação 003/2018 de Autoria do vereador
Gecimar Rodrigues que solicita ao Presidente desta Casa Legislativa, após
aprovação em plenário, remeta ao Excelentíssimo senhor Prefeito Irineu Wutke a
presente Indicação para que o mesmo, envide esforços, para que, em parceria com
as Associações de produtores rurais organizadas, no sentido no sentido de construir
fossas sépticas com filtro e sumidouro em todas as propriedades do nosso
município. Está em discussão a Indicação. Está em discussão o Projeto. Com a
palavra o vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Senhor presidente,
senhores e senhoras nós estamos vivendo essa semana onde se fala, tem se falado
muito nos debates sobre água e esse projeto, essa indicação aqui é
complementação ou seja, continuação de uma indicação que nós fizemos na sessão
extraordinária da quinta-feira passada a onde a indicação que a prefeitura fazer
caixas secas em todas as estradas do município não só fazer como manter as
caixas secas também manter e essa é pra dar continuidade aquela indicação onde
fala sobre fossas sépticas onde uma das coisas que me deixa muito aborrecido e
triste quando se houve falar que é o agricultor que mais polui o meio ambiente isso
eu não concordo, não aceito, não consigo entender e aceitar isso. E visando isso
aqui nós temos muito o que fazer com respeito ao meio ambiente. No início do ano
passado eu estive no gabinete conversando com o prefeito onde nós colocamos
algumas situações e pedimos a ele que dividisse, ele colocou duas secretarias na
responsabilidade da secretaria de agricultura e secretaria de meio ambiente onde
nós sabemos que a demanda maior do nosso município é agricultura e pedimos a
ele que colocasse um secretário de meio ambiente que nós vemos que é uma
demanda muito grande também e ele falou que não tinha recurso na época pra isso,
onde eu até propus pra ele não cabia eu falar aqui mais ele me deu liberdade eu
falei que o esporte do nosso município, uma secretaria pequena e que ele não
colocasse um diretor de esporte e que extinguisse aquela secretaria e colocasse o
salário que pagasse ao secretário de esporte pagasse então ao secretário de meio
ambiente para que assim o Henrique secretário de agricultura pudesse dar mais
atenção a agricultura, sabemos que ele está se desdobrando pra poder atender
essas duas secretarias, não estou querendo dizer que está trabalhando mal não é
isso não, estou querendo dizer que é muito serviço pra uma pessoa sozinha. Então
nós colocamos essa indicação aqui, alguém pode dizer o seguinte já pediu, indicou
caixas secas e agora pra fazer fossas sépticas nas propriedades onde tem as
associações organizadas juntar parceria onde nós estivemos observando pra fazer
essa indicação que se tiver um esforço da secretaria de meio ambiente, da
prefeitura, das organizações da sociedade organizada, as associações nós
conseguir através de empresas recurso para assim estar construindo, é um projeto
barato já fizemos orçamentos no Pronaf aqui projeto, fica no máximo R$ 3.000,00
(três mil reais) por cada fossa e assim vamos deixar de poluir o meio ambiente. Nós
falamos, essa semana se falou muito sobre água e hoje choveu muito 2017 (dois mil
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dezessete) choveu bem, 2018 (dois mil e dezoito) choveu muito nós não temos essa
dificuldade mais a situação a 34 (três, quatro) anos atrás só se falava em água e
agora parece que nós esquecemos um pouquinho porque tem muita água estão até
brigando com o prefeito pra rapar as estradas, fazer bueiros e outras coisas a mais,
então nós temos que se preocupar sim agora que nós temos água com abundância
é hora de nós preocuparmos mais para então não poluirmos essas águas que aí
estão. E deixo aqui, faço o meu pedido senhor presidente para que vote esse projeto
que nós possamos junto com o secretário de meio ambiente, junto com prefeito nós
buscarmos recursos para estarmos construindo juntos com as organizações. Meu
muito obrigado. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão a Indicação.
Com a palavra a vereadora Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. Eu
não poderia deixar de parabenizar o Gecimar por essa Indicação por sinal muito boa.
Que às vezes a gente pode questionar mais fazer fossas sépticas pra que no
interior? Isso é caso de saúde pública, que a pessoa despejar rejeito né de banheiro
dentro do córrego não é bom. Né? Porque polui as nossas águas, as nossas águas
estão todas poluídas porque nós não temos saneamento básico aqui em Vila Pavão
aí o pessoal do interior também é, joga todos os dejetos deles no córrego, a poluição
se torna ainda maior. Então eu quero parabeniza-lo por essa indicação e nós vamos
votar sim com ele, eu acredito que o prefeito vai atender essa indicação. Como ele
falou também que o Henrique está fazendo um bom trabalho mais ele está muito, é
superlotado de trabalho atendendo a secretaria de agricultura e meio ambiente e eu
estou com a fala do Gecimar é a secretária de esporte é uma secretaria pequena
que poderia ser somente um diretor de esporte. Né? A secretaria de meio ambiente
é muito mais importante que mexe com a vida e com a saúde da nossa população.
Prossegue o senhor presidente: Está em discussão a Indicação. Com a palavra o
vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. A indicação do
vereador Gecimar Rodrigues fez foi brilhante. Nós vemos hoje em nossa região os
nossos produtores rurais com suas casas, a margens de represas, de poços
artesianos, de córregos e outros e outros como a vereadora Vera citou aqui todo
material, rejeito dessas localidades, eu acredito e tenho certeza que os nossos
produtores rurais de todo o nosso município merece que seja feito, que esse projeto
com certeza vai passar pela Câmara, que o nosso prefeito Irineu olhe com mais
carinho, quero dizer a sua Excelência vereador Gecimar que o senhor tem o meu
voto. E falando sobre o nosso secretário de agricultura tem se desempenhado bem
vai eu vejo a tarefa muito pesada secretário na área de meio ambiente. Certo! Mais
já que foi citado aqui senhor presidente sobre o secretário de esporte tem a tarefa
bem pouca, mais vamos analisar também que a área dele está no esporte mais
vamos ver se ele tem experiência no meio ambiente eu acho se analisar um
pouquinho colocar uma pessoa assim, eu não estou desmerecendo a pessoa dele
não, se estivesse aqui eu falaria com ele mais que procurasse uma pessoa com
experiência mesmo na área ambiental que não pegasse assim, por exemplo: o João
das Quinkas ou outro e colocar no local onde o camarada sem especialidade na
área do esporte não coloca ele na área ambiente deixa no esporte, veja que a tarefa
do senhor secretário é muito grande porque o senhor tem feito da tripa coração pra
atender os nossos produtores rurais, sem contar as madrugadas de noites que o
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senhor já tem, nós já viajamos junto pra Vitória e outros. Não é? Mais eu espero que
seja sim passado esse projeto pela Câmara mais que seja tirado o pouco do sufoco
do nosso secretário de agricultura, você chega da secretaria de agricultura ele tem
corrido o nosso município com agilidade, com habilidade, com competência mais
tirando essa sobrecarga vai te ajudar um pouquinho. Né secretário? Mais se for
nomeado aqui um secretário de meio ambiente entendeu seu Juvenal Medici vicepresidente desta Casa que venha procurar uma pessoa que tem entendimento na
área específica. Se o cara estende de esporte coloca ele na área ambiental que não
tem nada a ver. Entendeu? Fica aqui o meu agradecimento e o meu muito obrigado.
O 3º (terceiro) vereador é direto fala logo. Manda real. 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.
Indicação aprovada por unanimidade. Coloco em discussão a Indicação 004/2018 de
Autoria dos vereadores do município de Vila Pavão/ES, que solicitam ao senhor
presidente desta Casa Legislativa, após aprovação da presente Indicação remeta ao
Excelentíssimo Senhor prefeito Irineu Wutke, para que o mesmo envide esforços no
sentido de construir as respectivas cabeças de ponte sobre os Córregos Rapadura,
na altura da fazenda Scardini; Córrego da Peneira, perto da Igreja Luterana; Córrego
da Lajinha, na propriedade da Senhora Creuza Rodrigues de Oliveira. Está em
discussão a Indicação. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim
se pronunciou”. Essa Indicação é uma indicação também brilhante. A gente vê de lá
do passado umas coisas tem mudado no município de Vila Pavão mais eu acredito
que tem tudo para as coisas encaminhar nos trilhos. Né seu secretário de
agricultura? Sobre a questão da indicação aqui que seja feita os procedimentos, os
cabeçário de pontes e outros, vejo as dificuldades dos nossos produtores rurais nas
questões de pontes do nosso município de fazer a escoação dos produtos agrícola
no nosso município de Vila Pavão, tenho visto que outros municípios senhor
presidente desta Casa e demais companheiros vereadores tem sido prestigiado
através do governo do Estado o secretário de agricultura do Estado né os
ligamentos que chegou inclusive até o município de Nova Venécia chegando em Vila
Pavão também será vem viável, uma ponte de mais qualidade. Tem lugares aqui, o
Córrego da Peneira aquela ponte é antiga eu não sei nem se aquela ponte está
inteira e existe outros lugares aqui que os nossos produtores rurais passa com o
veiculo dele carregado pela misericórdia de Deus. Eu acho que seria, que teria que
ter mais carinho entendeu, mais respeito com os nossos produtores, eu digo uma
coisa como eu falei com autoridade em Nova Venécia ontem senhor presidente, eu
falei: os nossos produtores rurais eles precisam de todo atendimento adequado
porque o dia que a agricultura parar no município ou parar no Brasil eu quero ver o
que os filhos desses cidadãos na cidade vão se alimentar. Vão comer o quê? Vão
passar fome porque são vocês que colocam o feijão e o arroz, colocam de tudo na
mesa do cidadão pra ele se alimentar. Entendeu seu secretário de agricultura?
Então que o senhor ... reforça mais aquela parceria com o secretário de agricultura
do Estado senhor Octciano Neto que o senhor sabe que o senhor vai estar lá
amanhã né, se Deus quiser, que Deus te conduza na viagem e traga de volta e vai
estar vendo o que eu estou falando aqui. No Córrego do Grilos região de Nova
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Venécia tem umas comunidade que foram contempladas com esses ligamentos de
ferros, traz estabilidade, mais estrutura para os nossos produtores rurais é trafegar
com os seus veículos, transportar a sua escolação, escola..., a sua escoação
agrícola com mais segurança e com mais qualidade porque vocês, eu vejo assim a
vida do produtor rural é muito sofrimento. Eu já encarrei o cabo da enxada a muito
tempo, já fiz de tudo na roça, já tive propriedade em Praça Rica então eu vejo uma
coisa o dia que a agricultura familiar ou seja qualquer parte na agricultura do nosso
país ela parar eu quero ver o que os filhos de muitos cidadãos da cidade, não é só
nas cidades grandes, na cidade de Vila Pavão vão comer, aí vaõ aprender a
valorizar mais o trabalho do homem do campo, fica aí o meu muito obrigado.
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. Indicação aprovada por unanimidade. Em seguida o senhor
presidente solicita ao primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura
do convite. Convite: Eu, Valtemir Alves Damaceno (Tema) e minha família temos a
honra de convidá-los para o 10º (décimo) Culto de ação de graças ao Senhor Deus.
Sábado: dia 07 (sete) de abril de 2018 (dois mil e dezoito). Horário: às 18 h (dezoito
horas). Local Em nossa casa no Córrego do Onze São Luiz Reis. Após a leitura do
convite prossegue o senhor presidente: neste momento partimos para o
encerramento de mais essa Sessão Ordinários de trabalhos, agradecer
primeiramente a Deus que nos deu essa oportunidade. Quero aqui agradecer a
presença do presidente da comunidade Católica do Distrito de Praça Rica o seu
Rogério Briel obrigado pela presença. Agradecer a presença dos demais presidentes
que se encontram aqui presentes, os secretários, agradecer afinal a presença de
todos os feirantes, produtores feirantes aqui do nosso município e as demais
autoridades que se encontram aqui presente em nome de Deus eu 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 Março de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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