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

Ata da 12ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 28 de Março de 2018.
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 horas
(nove horas), no Plenário da Câmara Municipal de Vila Pavão Dr. Sérgio Krüger, sito
a Rua Travessa Pavão nº 63 Bairro Centro, à Câmara Municipal de Vila Pavão – ES
reúne-se a Sessão Extraordinária em sua Sétima-Legislatura sob a Presidência do
Vereador João Trancoso. O Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss para fazer a chamada nominal dos Vereadores presentes:
Aristeu Reetz, 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 lecionar a Leitura Bíblica
encontrada no livro de Jó Capítulo 42 Versículos 10. Após a Leitura Bíblica,
pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso em nome de Deus Eu declaro
aberta a Sessão. Quero aqui neste momento cumprimentar toda a Mesa e
cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar o secretário de esporte Arnaldo
Grünivald, cumprimentar o ex-vereador ex-secretário Uelikson Boone, cumprimentar
aqui as funcionárias públicas desta Casa de leis. Todos os senhores vereadores
foram convocados para esta Sessão Extraordinária com a finalidade exclusiva para
discutir e votar o Projeto de Lei legislativo, conforme Edital de Convocação.
Prossegue o senhor presidente: Peço para fazer a leitura do projeto. Projeto de lei
Legislativo nº 003/2018 – Acrescenta Parágrafo Único no Art. 9º, da Lei nº 941/2014,
de 05 de maio de 2014 e dá outras providências. Após a leitura do projeto prossegue
o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do
Projeto de Leis Legislativo nº 003/2018 – Acrescenta Parágrafo Único no Art. 9º, da
Lei nº 941/2014 de 05 de maio de 2014, 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. Aprovada
por unanimidade. Em seguida passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão
o Projeto de lei Legislativo nº 003/2018 – Acrescenta Parágrafo Único no Art. 9º, da
Lei nº 941/2014 de 05 de maio de 2014, e dá outras providências. Está em
discussão o Projeto. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim
se pronunciou”. Bom dia senhor presidente, em nome do Excelentíssimo presidente
Desta Casa senhor João Trancoso quero cumprimentar todos os nossos
companheiros vereadores, secretário de Mesa. Quero aqui cumprimentar a sua
Excelência senhor secretário de esporte do município de Vila Pavão e ex-vereador
senhor Arnaldo Grünivald. Quero aqui cumprimentar a sua excelência o exsecretário de agricultura do nosso município e ex-vereador também, ele que foi
candidato a prefeito pelo município de Vila Pavão senhor Uelikson Boone. Quero
cumprimentar as secretárias Desta Casa de Leis. Senhor presidente essa foi a maior
iniciativa que já foi tomado dentro do município de Vila Pavão essas 03 h (três horas)
máquinas a favorecer os nossos produtores rurais. Hoje nós vimos que a maior força
de renda dentro do município de Vila Pavão ela está concentrada dentro da
agricultura familiar hoje temos aqui no nosso município senhor vereador Valdeci
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Buge uma grande produção de café, antes era café e outros .... hoje a pimenta
também no nosso município de Vila Pavão cultiva pimenta, tem se desenvolvido
muito bem. Eu quero aqui parabenizar a Câmara Municipal de Vila Pavão por esse
empenho e quero que a sociedade do nosso município de Vila Pavão, que toda
população do Estado não só no Estado mais a nível de país fica ciente de uma coisa
que a Câmara Municipal de Vila Pavão junto com presidente Desta Casa de Leis
tem se desenvolvido o melhor para o município de Vila Pavão no intuito de ver o
melhor desenvolvimento, o melhor progresso no cultivo na agricultura no nosso
município de Vila Pavão. Eu quero aqui deixar as minhas palavras bem claras que
temos aqui 09 (nove) vereadores nesta Casa de Leis o Excelentíssimo presidente
João Trancoso, o vice-presidente Desta Casa senhor Juvenal Medici, Primeiro
Secretário Marquim Kloss, segundo Secretário vereador é Francisco de Assis, o
vereador Gecimar Rodrigues, o vereador Aristeu Reetz, a vereadora Vera do Jacó, o
vereador Valdeci Buge e o vereador Edvaldo Santos (Bafaela) quero dizer a toda
população do nosso município e a todos os produtores rurais que o nosso maior... o
nosso maior plano Nessa Casa de Leis é favorecer sempre o melhor para ver a
produção se desenvolver no nosso município de Vila Pavão. Tivemos aí o ano de
2017 (dois mil e dezessete) uma seca tremenda que afetou não só o Estado do
Espírito Santo mais nível de todo país e o nossos produtores rurais do nosso
município de Vila Pavão perdeu praticamente mais de 60% (sessenta por cento) da
produção do café esse ano de 2018 (dois mil e dezoito) tivemos aí as compotas do
céu aberta graças a Deus muita chuva, muita produção de café, muita produção de
melancia, milho e outros cultivos então, eu quero aqui em nome da Câmara
Municipal de Vila Pavão parabenizar o Excelentíssimo presidente Desta Casa e
todos os vereadores por desempenhar e aprovar sempre os melhores projetos para
ver o melhor desenvolvimento do nosso município de Vila Pavão. Fica aí as minhas
palavras e o meu muito obrigado. O senhor presidente agradece ao vereador
Edvaldo, em seguida pronunciou: Está em discussão o projeto. Com a palavra o
vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Senhor presidente quero
mais uma vez aqui agradecer a Deus por estarmos aqui. Cumprimentar o presidente
eu cumprimento a mesa, os vereadores, os funcionários, cumprimentar o secretário
de esportes Arnaldo, cumprimentar o ex-secretário de agricultura Bolinha, exvereador que a presença de vocês aqui nos ilustra. Hoje é uma obra que temos aqui,
quero de antemão parabenizar pela Câmara de Vereadores uma atitude bacana, a
onde os produtores rurais merecem né, pegando uma carona aqui com as palavras
de Vossa Excelência Edvaldo eu quero também concluir da mesma forma viemos de
uma jornada seca 02 (dois) anos de luta né, que foi uma perca aí com um percentual
alto e os produtores, nós sofríamos junto e merecidamente o produtor rural Gecimar
é merecido isentar essas horas máquinas. Eu sempre me dediquei em não cobrar
horas máquinas para carreadores é uma coisa anual, é um direito do produtor né,
que ele fique isento dessas horas máquinas principalmente para carreadores porque
terreiro não está tendo mais, então assim parabenizar mais uma vez a Câmara é de
grande importância isso daí, que o prefeito tenha aí a boa vontade, a disponibilidade
e também atender a todos os gostos porque não podemos fazer uma parte de deixar
a outra. Tinha um cronograma no mandato passado Arnaldo de que esse ano seria
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cumprido esse cronograma de estar atendendo a todo produtor porque tem como
sim, ainda há tendo está um pouquinho meio atrasado mais se as máquinas locadas
trabalhar sábado e domingo eu vejo que vai atender sim porque se fazer só os
carreadores vai atender. Então deixo aqui esta mensagem que o prefeito vai estar
vendo isso direitinho junto com o secretário, mais que seja atendido sim a todos os
produtores porque tá feia a coisa vereador Francisco. Tem valeta nesse morros que
não sobe nada né, mais com um trabalho bem feito com dedicação vamos chegar lá.
Prossegue o senhor presidente agradecendo o vereador Juvenal. Está em discussão
o projeto. Com a palavra a vereadora Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se
pronunciou”. Bom dia a todos. É quero cumprimentar é em nome do presidente da
Câmara João Trancoso todos os meus colegas vereadores. Cumprimentar ao
Bolinha aqui presente, ao secretário de esporte Arnaldo e as funcionárias da
Câmara e cumprimentar ao povo de Vila Pavão neste momento. Primeiro agradecer
a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia, hoje pra votar um
projeto onde vai ser retirado, né, mudado um artigo do projeto o 9º (nono) artigo do
projeto é que vão retirar é o pagamento de horas máquinas são 03 (três) horas que
o produtor terá direito agora de receber em suas propriedades. Nós sabemos que o
agricultor é um povo que sofre muito. É o povo que mais sofre no nosso país e é o
povo que tem menos incentivo né pra trabalhar. Então nós estamos de acordo né,
porque é eles sofrem demais, quando não sofre com a seca, sofre com a baixa dos
produtos que produzem. Então é, eu acredito que todos nós aqui iremos votar a
favor, já votamos a favor da urgência do projeto e agora iremos votar a favor do
projeto para beneficiar os nossos produtores aqui de Vila Pavão, meu muito
obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo a vereadora Vera. Está em
discussão o projeto. Com a palavra o vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se
pronunciou”. Bom dia senhor presidente, bom dia aos demais vereadores e as
demais pessoas que aqui se encontram neste plenário. Falar senhor presidente
deste projeto do Legislativo eu acredito que é repetir um pouco as palavras que os
nobres colegas já olharam e falaram. Mais quero falar um pouquinho aqui porque
neste projeto que foi aprovado e sancionado em 2014 (dois mil e catorze) esse
projeto de lei nº 941/2014 – a onde foi elaborado para que fizesse a cobrança de
horas máquinas e onde trouxe apenas a construção de silos, aração, gra, gra,
gradagem e construção de caixa seca, construção de poços de peixes e construção
de esterqueiras e nós vemos aqui no artigo 3º nesta lei onde que fala que foi
elaborado aqui em conformidade com a deliberação em ata da comissão dos
agricultores de Vila Pavão reunidos no dia 20 (vinte) de dezembro, essa comissão
aqui foi composta me parece por 04 (quatro) pessoas não foi o conselho todo que
participou e que a onde falava que não iria cobrar di, da, elaboração feita nos
carreadores e passou a cobrar e ano de 2014 (dois mil e catorze) até agora não foi
cobrado essa, esse serviço de horas de carreadores porque também não foi feito
esse serviço de 2014 (dois mil e catorze) até 2017 (dois mil e dezessete) não foi
feito nenhum serviço de carreadores por isso que não cobrou e os produtores agora
estão reclamando por que cobrar isso, com toda razão estão cobrando por isso. Os
companheiros parabenizaram a atitude da Câmara de estar fazendo esse projeto do
legislativo eu também faço o mesmo aqui. Nós devemos fazer isso porque tá
257
Rua Travessa Pavão, n° 63 - Centro - Vila Pavão/ES - CEP: 29.843-000
Tel.: (27) 3753-1209 - www.camaravilapavao.es.gov.br - E-mail: cmvp@camaravilapavao.es.gov.br

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

começou fazer esse trabalho agora e certamente já está sendo cobrado, nós
estamos fazendo isso reunido para que possa tomar essa deliberação não ser
cobrado mais quero aqui defender o conselho de agricultura, o conselho na época
não teve participação, teve apenas que eles ficaria isento os carreadores e ser
cobrado apenas o que parece apenas anexos junto com esse projeto aqui que a
comissão não teve conhecimento dessas horas ser cobradas de carreadores por
isso parabenizo também a essa Casa de Leis de estar fazendo esse projeto do
legislativo para então para que não possa ser cobrado esses serviços de
carreadores. Fica aqui as minhas palavras. Prossegue o senhor presidente
agradecendo o vereador Gecimar Rodrigues. Está em discussão o projeto. Com a
palavra o vereador Valdeci Buge. “Assim se pronunciou”. Bom dia o presidente, os
vereadores companheiros, Vereadora Vera, os funcionários da Câmara presente,
Bolinha Uelikson Boone, o secretário de esporte Arnaldo. Eu acho que a melhor
coisa que nós estamos fazendo neste mandato é isso daí, os agricultores não pagar
horas máquinas. Isso é uma vergonha! Pra mim é a mesma coisa de bandido chegar
na sua casa e roubar, o cara lá trabalhando você me dá R$ 200,00, 300,00
(duzentos, trezentos) contos pra patrolar o seu carreador. Isso é uma vergonha! Na
administração passada o presidente da Câmara passada o Tema ele era pra ter
visto isto e não botado isso em votação um trem desse não na Câmara. Isso daí é
roubar dos agricultores, nóis sofredores , na hora de trabalhar, dá para pagar uma
energia, dá para fazer muitas coisas aí e pra tentar ajudar, mais tentar ainda nas
horas da retro e alguma coisa pra você ver, lá na minha região tem 06 (seis) patrol
fazendo, há mais é o dever de fazer secretário, é o dever do prefeito, é o dever nóis
senhores estar junto sempre estar cobrando pra fazer. Não é eu que estou fazendo
era pra ter feito todo ano fazer isso pro, pros produtores rurais. O cara chega se
inchar eu sou a cara que estou fazendo, tem que fazer, tem que fazer gente sem
cobrar, o produtor sofre demais, paga os seus impostos, transfere o caro pra cá, o
carro quebra muito nessas estradas ruinhas, então agora eu acho que é o dever de
agora pra frente, eu acho que vai aprender fazer o que é certo pros agricultores do
nosso município. São minhas palavras. Prossegue o senhor presidente agradecendo
o vereador Valdeci Buge Rodrigues. Está em discussão o projeto. Com a palavra o
vereador Marcos Laurenço Kloss. “Assim se pronunciou”. Gostaria de deixar aqui o
meu bom dia, cumprimentado o senhor presidente João Trancoso, meus
companheiros aqui da mesa, também meus companheiros vereadores aí , vereadora
Vera, Bolinha, Arnaldo obrigado pela presença, nossa funcionárias aqui secretárias
desta Casa de Leis. É inicio a minha fala dizendo que é motivo de muita alegria com
a benção de Deus nós podemos estar aqui reunidos nesta manhã em regime de
urgência especial estar tratando aí deste projeto de lei para modificar este, este
projeto, acrescentar aí, é, esse parágrafo único onde vai isentar essa cobrança aí
dos nossos produtores para fazer os serviços de carreadores com a patrol, moto
niveladora. O projeto que foi aprovado na sessão passada eu também concordo com
o Valdeci é, creio eu que não deviria nem ter vindo pra ser aprovado porque os
produtores já vêm sofrendo tanto, tudo que vai fazer tem pagar, paga impostos e aí
quando vai precisar de fazer um servicinho aí pra carreador, pra chegar até na sua
lavoura de café, na lavoura de pimenta ainda tem que ir lá pagar umas horas de
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patrol é, isso é explorar da pessoa que tanto trabalha, tanto sofre, então este projeto
aí é muito bom e gostaria de estar parabenizando a indicação de todos
companheiros vereadores aí, estão todos de parabéns , e esse projeto é nós
sabemos que ele visa a atender a reivindicação dos nossos proprietários, os nossos
produtores rurais que já vem sofrendo aí a muito anos devido a seca, passamos aí
tem alguns anos aí acho que uns 02 (dois) anos sofrendo com muita seca, então
não tinha estrada pra chegar até as lavouras e também não tinha lavoura porque a
seca veio e devastou tudo, então graças a Deus do ano passado pra cá o tempo
melhorou, está chovendo, temos boas colheitas aí com fé em Deus mais pra isso
temos que dar está oportunidade de melhorar as estradas para os nossos
produtores. Então creio eu que, vai ser aprovado por todos os companheiros, por
unanimidade então que Deus possa continuar nos abençoando para que possamos
trazer bons projetos para beneficiar todo o nosso município e toda a nossa
população inclusive os nossos produtores, meu muito obrigado. Prossegue o senhor
presidente agradecendo o vereador Marcos Laurenço Kloss. Está em discussão o
projeto. Com a palavra o vereador Francisco de Assis Campos. “Assim se
pronunciou”. Bom dia a todos. Boa dia senhor presidente Desta Casa, primeiro
secretário, vice-presidente, vereador Bafaela, Aristeu Reetz, Vera do Jacó, Valdeci
Buge, Gecimar Rodrigues. Bom dia secretário de esporte Arnaldo Grünivald,
Uelikson Boone (Bolinha) e as funcionárias dessa Casa. Eu vou pegar uma carona
na fala de vocês é muito importante isso porque qualquer projeto desse que vim aqui
o meu voto é sim senhor presidente. Eu vou votar sim porque ano passado nós
precisa de máquina para enterrar vaca morta pela seca dentro dos poços ... e desta
vez nós precisa de máquina para escoar a safra que vai ser muito boa. É uma safra
que a onde o funcionário pega uma roçadeira e paga imposto, ele compra uma
enxada pra capinar ele paga imposto, ele compra um vidro de veneno é imposto,
uma bomba de veneno ele paga imposto e esse imposto é que paga o nosso salário,
o salário de vereador por isso que eu quero pedir aos 09 (nove) vereadores vamos
votar sim. Vamos votar a favor do povo, o povo está com a gente. Esse projeto é
muito importante para os produtores, então senhor presidente o meu voto é sim. .
Prossegue o senhor presidente agradecendo o vereador Francisco de Assis
Campos. 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. Prossegue o senhor presidente, passamos apara o
encerramento desta Sessão Extraordinário do dia 28 (vinte e oito) de março de 2018
(dois mil e dezoito), agradecer aqui a presença de todos e um bom dia e muito
obrigado a todos em nome de Deus eu declaro encerrado essa Sessão
Extraordinária e para constar, Eu Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss, lavrei
a presente Ata que depois de aprovada será assinada. Vila Pavão – ES, 28 de
Março de 2018.
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João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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