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

Ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 03 de Abril de 2018.
Aos Três dias do mês abril 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, funcionários públicos
secretário de agricultura José Henrique e esposa, os produtores rurais aqui
presentes. Prossegue o senhor presidente: solicitando ao primeiro Secretário Marcos
Laurenço Kloss para fazer a leitura do Expediente do Dia como segue: Projeto de lei
Executivo nº 016/2018 – Autoriza abertura de crédito suplementar no percentual de
40% (quarenta e por cento), do total do orçamento do Poder Executivo para 2018,
além da previsão contida na Lei Orçamentária nº 1.105/2017 e na Lei nº 1.110/2018,
e dá outras providências. Por Questão de Ordem o vereador Edvaldo Rodrigues
Santos pediu a dispensa da leitura dos projetos, pediu que fosse lido somente as
mensagens. O senhor presidente coloca em votação o pedido de dispensa da leitura
do projeto. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Projeto de lei Executivo nº 018/2018 – Autoriza o
pagamento indenizatório relativo à efetiva entrega de materiais diversos a Secretaria
Municipal de Educação no início do ano letivo de 2017, e dá outras providências.
Projeto de lei Legislativo nº 004/2018 - Denomina AGNEU AQUINO DE OLIVEIRA a
quadra poliesportiva do CMEA “Agostinho Veloso”, e dá outras providências. Projeto
de lei Legislativo nº 005/2018 - Denomina FRIDA TOHNES BUGE a EMEF do
Córrego de Estevão, e dá outras providências. Após as leituras dos projetos
pronunciou o senhor presidente: Está em discussão o Regime de Urgência do
Projeto de lei Executivo nº 016/2018 – Autoriza abertura de crédito suplementar no
percentual de 40% (quarenta e por cento), do total do orçamento do Poder Executivo
para 2018, além da previsão contida na Lei Orçamentária nº 1.105/2017 e na Lei nº
1.110/2018, 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
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discussão o Regime de Urgência do Projeto de lei Executivo nº 018/2018 – Autoriza
o pagamento indenizatório relativo a efetiva entrega de materiais diversos a
Secretaria Municipal de Educação no início do ano letivo de 2017, 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. Observação:
tempo concedido de 10 minutos conforme o Artigo 166 inciso VII do Regimento
Interno desta Casa de Leis. Primeiro vereador inscrito vereador Juvenal Medici
Ferreira. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos, quero mais uma vez agradecer a
Deus por estarmos aqui reunidos para discutir aqui os projetos, aprovar aqui o que
for bom para o nosso município. Eu quero cumprimentar senhor presidente Vossa
Excelência e cumprimentando o senhor cumprimento a mesa, cumprimentar os
vereadores e em nome da vereadora cumprimento as mulheres aqui presente.
Cumprimentar o nosso contador Carlinhos está sempre presente, Carlinhos muito
obrigado. O nosso jurídico Celso, cumprimentar aqui a Diretora da escola agora
Veloso de novo né, muito obrigado Marcélia pela sua presença, sempre está na
sessão, à gente fica alegre. Cumprimentar a chefe de gabinete Ingrid,
cumprimentando os nossos funcionários, secretário de agricultura e sua esposa aqui
presente muito obrigado. Francinha presidente da associação do Quinze mais uma
vez obrigado, o filho acompanha o pai presidente da igreja e isso fortalece. “O
cavaco não voa longe do pau” é o ditado certo Rogério parabéns é mais um
compromisso que tem pela frente um aprendizado. Cida funcionária pública aqui
presente de uma forma especial cumprimentar a todos. É eu quero cumprimentar
logo a funcionária Dayana aqui presente Dayana é que você seja bem vinda a essa
Casa. Você sempre vai ser acolhida aqui de uma forma bacana por nós vereadores,
pelos funcionários desta Casa, você pode ter certeza que aqui se você tiver
dificuldade de alguma coisa você pode contar conosco, nós estamos sempre perto o
grupo com harmonia e nós estamos alegres com a sua presença porque nós te
conhecemos. Quero deixar essa fala a você e que nós vamos estar juntos no
trabalho para sim a gente cada vez mais fortalecer e trazer mais pessoas a essa
Casa. Teve uma época que teve mais gente né, mais o povo deu uma afastada mais
agora está voltando. Eu volto senhor presidente a essa tribuna hoje nas inúmeras
vezes que aqui eu venho, eu venho com uma preocupação muito grande Carlinho o
senhor que é nosso contador que sempre está a frente das administrações passada,
você acompanha, Valdeci, secretário de agricultura Henrique, presidente e
vereadores nós estamos passando por um momento difícil a administração está
tomando um caminho errado vereador Francisco, tá tomando um caminho errado por
causa de irresponsabilidades que vem acontecendo aí. Começando na saúde,
começando nos carros da saúde, esses carros estão sucateados eu quero que
vocês prestam atenção porque o mal depois que acontece não adianta mais, esses
carros vem sucateados a mais de 10 (dez) anos nós temos aí 02 (dois) carros novos
que chegou né, eu não vou só jogar a culpa no prefeito e secretários, em nós
vereadores também, nós somos um conjunto que administra o município para o bem
estar de todos. E essas viagens a Vitória secretário elas tem que acatar mais
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responsabilidades e partir de nós todos, eu quero colocar aqui de uma forma geral,
hoje fica aqui registrado Deus colocou a mão não aconteceu ainda, esses carros não
tem condições de viajar madrugadas e madrugadas cheio de pessoas crianças,
idosos, eu não preciso relatar o que está acontecendo mais nós temos aí secretário
preso, é uma coisa que dói, foi ele que falou comigo, tira a autonomia da pessoa,
isso tira o bem estar da pessoa. Né! Por irresponsabilidades de outros né, está
acorrentando problemas e problemas a cada dia. O nosso munícipio é um munícipio
pequeninho da para organizar isso daí, mais não podemos deixar tudo pra fazer
amanhã tão tendo que acompanhar o carro pra fazer tudo Carlinhos. Não tem como
Gecimar! Não existe isso né, tem que ver com urgência né, a lei de responsabilidade
fiscal se não pega nós todos principalmente o chefe do executivo. Ver que não pode
se gastar mais do que se arrecada. Beleza! Ver isso, ver o controle interno da
prefeitura, ver a lei com contrato pessoal parece que o município está meio doente
você é contador o senhor sabe o que eu estou falando, vereadores sabem o que eu
estou falando para não dar um tiro no pé. Nós temos urgência, nós vamos ter que
reunir com urgência ontem e ver o caminho e a forma vereadores que nós temos
que tomar pra trocar a frota principalmente da saúde. Isso não é um desabafo não
isso é realidade no nosso município. É realidade... não melhora principalmente os
carro ...Vitória, Vitória que daqui Vitória é longe, então isso tem que ser pra ontem
nós estamos todos sendo irresponsáveis porque nós estamos no grupo pra governar
o município pequeno e um povo trabalhador, hospitaleiro que merece ser mais bem
respeitado em todos os aspectos são só as viagens a Vitória mais eu estou
relatando uma coisa aqui que é de necessidade. É saúde, é pessoas madrugadas e
madrugadas volto a repetir a Vitória. Os carros estão saindo arame dos pneus tão
cortando ....e continua rodando é melhor você não ir, é arriscado perder a vida. É
melhor! Então assim hoje você vê acidente é uma coisa terrível e nós não podemos
perder a vida por causa de uma consulta. Agora não podemos ficar sem fazer a
consulta por causa do carro. Não é? Então senhor prefeito eu não estou aqui
batendo no prefeito ao contrário estou abrindo uma porta para que nós juntamos,
juntos e ver isso pra ontem. É o meu modo de ver. É a forma que eu estou vendo. É
o caminho que está tomando a administração. Não é? Outra situação o posto de
saúde Praça Rica a metade do município passa vocês sabem, a metade do
município passa no posto da Praça Rica. Está crescendo o atendimento de criança,
de pessoas de idade, eles já estão querendo bater, bater nos funcionários que não
tem nada a ver uma coisa com a outra. Cresce o número de crianças, cresce o
número de adultos, cresce o número de pessoas mais não tem como atender porque
não tem ficha pra todo mundo e diminui o médico. A tendência é piorar é outra coisa
que nós temos que ver pra ontem. O Ministério Público vai fechar todos os postos de
saúde se nós não tomarmos uma atitude pra ontem. Pode escrever o que eu estou
falando hoje nessa tribuna, não fica um Carlinhos aberto. Não fica um. Se chegar na
Praça Rica diretora Marcélia e todos que está aqui, se chegar na Praça Rica eles
não vão nem entrar lá dentro, já do lado de fora mesmo na entrada está insalubre já
tá fechado e preso quem tiver lá dentro senhor presidente vocês podem ter certeza
disso. Todos os Santos eu não vou nem falar, não precisa nem chegar lá porque
nem água tem. Aquele povo está sofrendo. Então veja bem, se eu for falar aqui dos
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problemas tem, estou falando das urgências que tem ser colocado em pauta e é nós
não o prefeito vereador Francisco o senhor sabe o que eu estou falando porque o
senhor também está acompanhando principalmente os carros né. E eu vejo nisso
daí humildade pra ontem, não é pra hoje é pra ontem. O nosso posto reunimos
ontem discutindo o presidente teve a honra de estar lá conosco, vereador Marcos e
eu, reunimos com os médicos que estavam lá e funcionários agora esperamos que o
prefeito marque pra amanhã né, pra vermos o caminho que vamos tomar. È eu
quero aqui só falar mais um pouquinho, você vai escrever mais minha fia, você pediu
pra falar menos mais não tem outro caminho. Não tem outro caminho nós temos que
falar se não a casa acaba de cair. Não é? Eu, eu as vezes presidente eu fico triste
porque a gente queria resolver a situação mais é, é a parte que não cabe a mim, não
cabe ao presidente, não cabe ao secretário, cabe ao prefeito e parte que mexe
nessa parte burocrática nas questões das diárias dos motoristas da saúde. É uma
reclamação que não tem fim né, eu vejo também que é uma falta vereadora Vera da
gente ter consciência que R$ 60,00 (sessenta reais) não dá pra pagar nem, nem
estacionamento em Vitória, não existe isso mais e muitas das vezes eles vão a
Vitória sem dinheiro porque ele não tem dinheiro todo dia. Nós vereadores, o
prefeito, secretário recebem a diária no outro dia mais eles não, é 15,20 (quinze,
vinte) dias secretário. Eu conversei com Chico, conversei com o Valdeci e muito
tempo né, tem que mudar, tem que ver essa lei, essa burocracia toda tem que
acabar porque vejam bem o cara vai em Vitória com R$ 60,00 (sessenta reais) talvez
ele tenha amanhã e depois da manhã não tem. Ele chega lá tem que ficar pedindo
dinheiro os outros, pedindo para tomar um café que já aconteceu isso daí né, eu
quero até agradecer os vereadores né, por ter votado junto na indicação que eu
coloquei na sessão passada por unanimidade né, os que falaram, os que não
falaram mais que votou que dê, que o prefeito dê um percentual a mais nessas
diárias porque tá defasada, agora dê também porque senão não muda porque paga
mais o cara fica 20 (vinte) dias pra receber, então assim, que ele veja com bons
olhos secretário e pra que esses motoristas trabalhem mais animado porque o cara
vai desanimando e essa, essa demanda deles essas reclamações é você pode
perguntar todos os motoristas principalmente os motoristas que vai pra Vitória. Eles
vão com pessoas que às vezes tem pessoas que não conhecem Vitória, não sabem
onde é uma clínica, um médico eu mesmo já fui lá quantas vezes não sabia aonde
que era, você tem que ficar perguntando, andando a pé e os motoristas leva muitos
deles tem problemas em casa, e muitas vezes se estressa e não leva, mais a
maioria leva e as vezes ele não tem um dinheiro pra tomar um café. Outra coisa
estacionamento em Vitória não tem mais lugar de estacionar carro de graça é tudo
pagado, então R$ 60,00 (sessenta reais) é, é um troço que não dá mais pra, já tem
mais de 12 (doze) anos que não tem aumento de diária. Eu lembro foi no meu
primeiro mandato era R$ 30,00 (trinta) e poucos reais que teve esse aumento
quando o Ivan era prefeito dali pra cá nunca mais, né, então a perca salarial é muito
grande a questão de diária principalmente. Que o prefeito vê uma forma, segundo o
Valdeci tem uma forma de, de ajeitar isso daí. Senhor presidente eu tenho 1 min (um
minuto) ainda? (...) Sim. Então muito obrigado. As minhas falas era essas eu quero
aqui agradecer a presença de todos e que vocês se sintam bem nesta Casa e
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continuam vindo pra engrandecer aqui né aquilo que está sendo colocado em pauta
pra ser votado. Prossegue o senhor presidente agradecendo o vereador Juvenal. O
2º (segundo) vereador inscrito vereador Edvaldo Rodrigues Santos. Com a palavra o
vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Senhor presidente boa
tarde. Boa tarde aos nobres companheiros vereadores. Quero aqui agradecer a
brilhante presença nessa Sessão Ordinária nessa tarde de quarta, de terça-feira, a
sua Excelência secretário de agricultura José Henrique e sua esposa. Quero
também agradecer a sua Excelência o chefe de setor Júlio do setor de obras. A
diretora da escola Agostinho Veloso Marcélia. A chefe de gabinete Ingrid Wutke, os
funcionários da limpeza que se marca presente aqui a Lucinha com a Parecida muito
obrigado. Carlim contador. A chefe e presidente da igreja Católica lá de Praça Rica,
não é isso? Francinha Briel onde tá o pai, tá o filho é isso aí. Quero também
agradecer a brilhante presença o locutor da Radio Máxima de Vila Pavão Fabiano JS
também a sua esposa. Quero agradecer as funcionárias desta Casa de Leis, quero
agradecer também a nossa advogada jurídica esqueci. É Marcéli? Quero pegar um
pouco de carona, pegar uma caroninha nas palavras do ilustre vereador vicepresidente desta Casa de Leis senhor Juvenal Médici, a situação é bem caótica
mesmo quando se fala nos carros que pegam estrada de madrugada, os carros da
saúde para percorrer estradas como São Mateus, Barra de São Francisco e outros,
mais senhores vereadores é dentro do município de Vila Pavão nós temos uma
empresa que ela dá manutenção desses veículos na região de São Gabriel da Palha
eu quero dizer aos senhores que eu estou de olho 24 h (vinte e quatro horas)
naquela empresa. Certo! Quero falar para os senhores as minhas palavras estão
sendo gravadas, eu não venho aqui, vou fazer igual o vereador Juvenal Medici fala
reto, fala direto, fala a verdade. Eu não sei o que acontece que sempre eu vejo o
carro sair daqui e fazer a manutenção em de São Gabriel da Palha e com poucos
dias os carros estão quebrados. Será que não chegou a hora de nós vereadores
também fiscalizar essa situação lá em de São Gabriel da Palha não senhores? Eu
acho que tá na hora. Não tá? Eu quero dizer e deixar as minhas bem gravadas aqui
que todas as empresas que tem contrato nas licitações no município de Vila Pavão,
ou seja, prestadoras de serviços. Entendeu seu secretário? Dos maquinários da
agricultura, maquinários da obra, do lava jato do município de Vila Pavão,
manutenção em veículos em geral, o nosso município de Vila Pavão eu quero que
os senhores saibam que o vereador Edvaldo Rodrigues Santos mais conhecido pelo
apelido de Bafaela está de olho nesses empresários donos dessas empresas. Hoje
mesmo fiz uma solicitação, vou fazer um ofício, o contrato eu quero conhecer todos
procedimentos da empresa de ônibus que ganhou a licitação do ônibus da saúde do
município de Vila Pavão, nada mais nada menos estou fazendo aqui o meu papel
como representante do Poder legislativo Municipal de Vila Pavão. Vou fazer essa
solicitação amanhã por ofício vai ser enviado ao Excelentíssimo senhor prefeito da
prefeitura. Eu quero dar uma analisada direitinho em tudo, em todos os o contratos
de prestação de serviços que acontece no município de Vila Pavão de lavar carro
até a inspeção de máquinas e outros veículos. Eu falei há poucos dias senhor
vereador Valdeci Buge lá no posto de saúde e ouvi alguns motoristas realmente
criticando e fui a situação dos veículos, pastilha de freios, suspensão de veículos
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ambulâncias, pneus, pela condição que eu vi aqueles carros estão impossibilitados
de viajar com paciente dentro inclusive com pista molhada porque numa curva não
tem estabilidade numa coisa daquela. E ao invés desta situação são muitas coisas
que vem ocorrendo no município de Vila Pavão dentro da administração que se for
tirar esse tempo de 10 min (dez minutos) e mais 10 min (dez minutos) e mais 1h
(uma hora) senhor presidente se deixar eu falar hoje a noite toda eu vou virar o
tempo. Certo! Mais também a gente não pode deixar de agradecer aquelas pessoas,
aqueles secretário municipal que desempenha melhor para os nossos produtores
rurais município de Vila Pavão, eu parabenizar sua excelência seu secretário de
agricultura municipal seu José Henrique pelo trabalho que o senhor vem fazendo no
município de Vila Pavão, os patrolamento, inclusive até nos finais de semana se
desempenhando melhor, atendendo as demandas solicitadas pelos nossos
produtores rurais no município de Vila Pavão. Certo! Isso é algo que ninguém pode
colocar defeito. Não tem como! Eu tenho percorrido várias estradas do município de
Vila Pavão inclusive tem muitas coisas vereador Gecimar Rodrigues para ser
concluído no nosso município, elogio o seu trabalho mais eu quero aqui mais uma
vez falar de algumas reclamações de algumas estradas do nosso município bueiros
que serve para ser visualizado e muito bem visualizado pelo nosso secretário de
obras do município de Vila Pavão seu Anselmo Labareski. Eu não estou nesta Casa
de leis quero avisar todos vocês pra falar mal de ninguém, eu estou falando aqui
Carlim contador a partir do momento que o cidadão é nomeado na pasta, entrega a
responsabilidade, ou seja, na agricultura, ou seja, na obra, ou seja, na educação, ou
seja, na pasta da, da, da, do esporte. Entendeu? Secretaria de cultura a pessoa não
quer desmerecer que a pessoa não tem competência pra assumir a
responsabilidade da pasta, mais ele tem que assumir ela com mais atenção. Certo!
Eu tenho visto e quero elogiar o vice-prefeito de Vila Pavão senhor José Wilson ele
tem acompanhado o secretário de obras do município, brilhante, logo no começo da
gestão no ano de 2017 (dois mil e dezessete) ele tem acompanhado, percorrido
alguns lugares no município de Vila Pavão e foi resolvido algumas situações de
pontes e outros, mais eu quero dizer ao senhor vereador Valdeci Buge que o nosso
secretário de obras tá faltando muita coisa ainda. Eu acho que tá faltando ele subir
numa pirâmide e ter uma visão mais ampla, uma visão além dos horizontes porque
tem pessoas que tem a mente aberta para um futuro próximo. Ele tem competência?
Têm! Mais está faltando algo ainda para incluir apontar a responsabilidade dentro da
pasta da secretaria de obras que lhe foi entregue. Certo! Então eu deixo aqui um
pouquinho da minha indignação em cima dessa situação e quero dizer mais no
nosso município de Vila Pavão temos aqui as nossas funcionárias que fez a limpeza
do parque de festa, o nosso amigo Júlio chefe de setor acompanhou, as vezes eu
quero aqui citar inclusive aaa a nossa amiga Lucinha e a Parecida e alguns outros
funcionários chegaram questionar pra mim, deixaram as ferramentas em tal local
porque não tinha condição de trazer nas costas de lá do parque de festa pro setor de
obras e a picape strada que é da obra fica na mão do secretário de obras. Pra quê?
Eu só quero falar uma coisa aqui ninguém aqui no município de Vila Pavão tem um
funcionário que é melhor do que ninguém. Aqui todos tem que ser tratados da
mesma forma. Eu sou contra desigualdades. Eu sou contra favorecer uns e tirar o
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direito de outros. Eu sou contra desmerecer do gari até o chefe de setor, secretário,
sou contra. Os direitos aqui são todos iguais, então nesta parte senhor Júlio a sua
excelência que tem acompanhado como chefe de setor de obras, peço ao senhor
que dá uma olhada com mais carinho, tem se desempenhado melhor, tem se
mostrado que o município praticamente da pasta do secretário de obras está na sua
mão, mais eu tenho visto que o senhor tem desenvolvido muita coisa no nosso
município que dá pra superar aquele que está com administração da pasta na mão.
Certo! Então eu quero aqui mais uma vez pedir encarecidamente aos senhores
funcionários públicos, temos aqui a sua Excelência o presidente desta Casa de leis
senhor João Trancoso, nós somos em 09 (nove) vereadores nesta Casa de leis, aqui
nós só trabalhamos para o bem estar da sociedade e ninguém é melhor que
ninguém todos aqui nesta Casa de Leis fala a mesma língua, não adianta ninguém
vir apontar o dedo de vereador A com vereador B, todos os vereadores aqui estão
trabalhando de forma honesta, de forma correta pelo bem estar da nossa sociedade
pavoenses, então eu quero pedir a todos os nossos funcionários públicos a você do
setor de obra, agricultura e onde for quando acontecer algo igual a Lucinha e
Aparecida e outros funcionários reclamaram chega para os nossos vereadores e fala
pra nós. Nós somos representantes do Poder legislativo Municipal e fiscal do direito
de toda a sociedade do nosso município porque dentro do município, dentro desta
Casa de leis o vereador representa a lei, o vereador é a lei no município. Você
chega pra nós e questiona o problema, estaremos aí levando as demandas, os
pedidos de cada de vocês aos nossos secretários e tentando anemizar a situação da
melhor forma possível para que vocês sejam tratados de uma forma tranquilo e
legal, fica aí a minha indignação com algumas coisas e a minha satisfação com
outros mais uma vez, parabéns senhor secretário de agricultura, o senhor parabéns,
o senhor pegou uma pasta a onde eu vejo toda competência em cima dela porque
pelos lugares que percorro no município de Vila Pavão eu quero falar para o senhor
que tenho ouvido da boca dos produtores rurais sempre elogios sobre a pessoa de
sua excelência. Fica aqui o meu agradecimento e as minhas palavras, uma ótima
noite a todos vocês. Prossegue o senhor presidente agradecendo o vereador
Edvaldo. O 3º (terceiro) vereador inscrito vereador Valdeci Buge. Com a palavra o
vereador Valdeci Buge. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos e a todas. Quero
cumprimentar o presidente em nome do presidente cumprimento os companheiros
vereadores, vereadora Vera, secretário de agricultura Henrique mais a esposa dele,
os funcionários da Câmara e o Briel lá o ... que sempre está presente aqui, o Carlim
contador, a Marcela, os funcionários da Câmara que sempre está presente e tem
diretora da escola lá do Veloso, a Ingrid presente hoje, a chefe de gabinete, os
funcionários, a funcionária nova da Câmara agora, e... que é sobrinha minha casada
com o radialista presente na sessão acho que deveria sempre estar presente para
assistir uma sessão. A Lucinha funcionária pública, a Aparecida e o menino lá do
Paraíso lá fugiu o nome dele da mente, presente. Eu quero colocar um pouquinho
dos problemas da saúde Juvenal, o Edvaldo falou vereador colocou em cima, eu tive
lá esses dias na saúde, eu tinha visto umas denuncias e fui lá vê até liguei pro João
e o Gecimar estava ocupado não deve ter ido, cheguei lá e fui recebido na estrada
as meninas lá tranquilo, Falei: Eu preciso falar com o chefe que é da área do posto
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de saúde cá embaixo ela falou aquela menina lá na frente vai te atender. Aí cheguei
lá se fosse um cidadão, qualquer um de vocês que tivesse ido lá tinha saído
correndo mau recebido, mau atendido, só me atendeu bem depois que eu falei ia
entrar no Ministério Público, que o Lélio Marcarini ia responder ela aí que ela foi me
atender. Eu fui lá verificar os pneus, jogo de chave, macaco dentro das ambulâncias
que vai pra Vitória não tem 01 (um), não tem 01 (um), se furar um pneu na estrada
levando um doente vai ficar na estrada aí quando fui falar com ela falou assim, ligou
pro Cláudio e o Cláudio falou não: deixa o menino, pode o menino verificar ela falou
assim: rapaz voce não pega a chave do carro pra ligar o carro não, eu não sou
motorista de ambulância eu não sou motorista vim aqui verificar. Ela falou: Quem é o
senhor? Que poder o senhor tem pra querer fiscalizar os carros. Eu como vereador,
quando eu falei que era vereador ela mudou de assunto mais eu não qualquer
cidadão pode ir lá fiscalizar um carro da saúde. Qualquer um cidadão municipal aqui
que quiser pode fiscalizar e denunciar ele. Aí foi o Geraldo, o Cláudio ligou pro
menino aqui que é o Ferrugem que é o mecânico aí foi lá mais é verdade essas
coisas os carros. Uma vergonha essa saúde nossa dessa administração. Falaram
hoje, foi preso o secretário da nossa agricultura aqui do município de Vila Pavão o
Cláudio da saúde é, o secretário da saúde. Eu me sinto, eu fiquei sentido porque é
um cara muito bom, atende todos os vereadores mais tem um culpado. Tem que ter
um culpado que, quem é o chefe da administração hoje? É o prefeito, alguma coisa
foi feito errado que prenderam o cara, o secretário da saúde. Uma vergonha! Eu
muita gente, eu senti pena que depois fiquei revoltado por quê? Se foi alguma coisa
errada tem que pagar. Tem que ser preso. Eu acho que não era pra ter fiança pra
sair o cara até chegar o outro de fora, pra ser, quem é o culpado pra ficar no lugar
dele. Tinha que ser isso aí, enquanto a justiça não punir, por isso que os políticos
corruptos que tem no nosso Brasil não vai melhorar nunca. Político tem que ser
preso igual ladrão de galinha, traficante de droga, qualquer outra área igual eu falei
no Ministério Públicos esses dias, tem que ser preso. E agora vou falar um pouco da
agricultura você está de parabéns por enquanto você tá na minha região a patrol, tá
até brigando uma com a outra de tanta patrol que tem patrolando as estradas. Eu
até falei com os vereadores se eles quiser uma cada um eu vou tentar trazer pra
eles, mais tem que ser assim, tem que trabalhar na região e fazer a área toda pra
ser uma coisa bem administrada e sempre trabalhando em conjunto. São minhas
palavras, muito obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo o vereador
Valdeci Buge. O 4º (quarto) e ultimo vereador inscrito vereador Gecimar Rodrigues.
Com a palavra o vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Tenho que
confessar que falar agora não vai ser fácil depois desses 03 (três) vereadores que já
usaram a palavra aqui vocês sabem muito bem ...., fica difícil de falar, mais vou falar,
mais quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade e cumprimentar o
presidente desta Casa, a mesa, os demais vereadores. Cumprimentar os
funcionários que presta serviço nesta Casa, cumprimentar os funcionários públicos,
aos produtores rurais aqui Francinha Briel, Rogério e os demais que aqui se
encontram, de um modo geral os meu cumprimentos a todos. Eu queria também
falar um pouquinho sobre a saúde mais eu acho que já foi bem explanado com
respeito a saúde, não vou falar da saúde mais eu quero falar um pouquinho primeiro
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sobre a nossa Casa, sobre a nossa Câmara Municipal, eu quero antes falar um
pouquinho, já falei isso aqui algumas vezes e quero repetir sobre a harmonia que
nós temos entre nós vereadores e é um pedido que eu sempre faço a Deus para que
isso possa continuar. Mais eu não quero puxar a orelha de ninguém não, só apenas
advertir sobre as nossas reuniões de comissões permanentes que a funcionária
desta Casa manda mensagem pra todos nós que fazemos parte dessas comissões e
que acredito que todos nós recebemos. Nós chegamos aqui no horário certo pra
reunir e as vezes alguns companheiros dessas comissões não se faz presente e não
sei o motivo, deve ter um motivo mais gostaria companheiros com uma palavra de
amigo, com uma palavra de irmão que quando não puder vir que liga e avisasse e
explicasse o motivo de repente porque não foi, justificando porque não está vindo
para que nós pudéssemos dar prosseguimento neste trabalhos da comissão. Fica
aqui apenas uma advertência, advertência de amigo, advertência de irmão para que
nós fizéssemos então ficar melhorando mais a nossa harmonia e o nosso trabalho
aqui nessa Casa. Vou falar um pouquinho sobre aquele projeto legislativo que nós
votamos aqui semana passada naquela sessão extraordinária a onde foi sobre não
cobrar horas máquinas pra carreadores e eu não sei se os senhores vereadores tem
ouvido reclamações porque eu tenho. Muitos chegam os nossos produtores, os
nossos agricultores chega dizendo o seguinte: que se for pra pagar horas máquinas
pra carreadores eu vou nem fazer compra no município de Vila Pavão, vou comprar
em outro lugar porque quero contribuir, o mínimo que a prefeitura pode fazer é o
carreador, nós sabemos que tem muito tempo que não se faz e nós aqui aprovamos
parabenizei aquele dia e volto a parabenizar novamente o trabalho da Câmara e
acredito eu que o prefeito é um pouco teimoso mais é inteligente, ele vai sancionar
aquilo ali e vai colocar pra funcionar sim e até disse a alguns produtores que se
chegar um boleto com respeito a carreadores que não paga porque nós já
aprovamos aqui e o prefeito acredito que ele vai fazer porque acredito, ele pode ser
teimoso mais é inteligente também ele é, então não vai querer apanhar dos
produtores aí na rua se ele fizer isso. Que nós fizemos o nosso papel. E aproveitar já
e parabenizar porque você e a secretária chefe de gabinete é um dos secretários
que sempre se faz presente na sessão e aproveitar a sua presença aqui pra sugerir
a reclamação dos nossos agricultores de fazer aquele agendamento pra fazer
carreadores, estão reclamando que si, a Câmara já aprovou que não é pra cobrar
então porque tem que fazer aquele agendamento, então queria sugerir o seguinte
quando a máquina sair, quando a patrol saísse igual o vereador Valdeci falou que
tem 05 (cinco) patrol vai ser muito rápido fazer esse serviço inclusive de patrol e
saísse e pegasse a região e que fizesse todos carreadores sem aquele
agendamento, já que não vai cobrar apenas o operador da máquina ele fazer as
anotações e controle mais que não precisasse de fazer esse agendamento porque
os produtores estão falando assim: Já que não vai cobrar pra que então se deslocar
da nossa casa pra ir a secretaria pra fazer esse agendamento deixo essa sugestão
se for possível o senhor acatar isso daí. E queria falar um pouquinho também sobre
o esporte no dia 18 (dezoito) de janeiro nós antes nós reunimos a comunidade e
fizemos um documento solicitando a Sesport à (Secretaria Estadual de Esporte)
sobre a confusão da quadra da Laginha, quadra essa que está parada me parece
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que já tem mais de uns (oito) anos ou 10 (dez) anos. Né Aristeu? E eu quero aqui
parabenizar a Sesport nós protocolamos lá o pedido de conclusão da obra ali, com
menos de 30 (trinta) dias eles encaminharam uma resposta pra nós, fizemos esse
pedido em nome da associação da Laginha e às vezes aqui no município você faz
um pedido protocola e algumas secretarias e não tem retorno, não tem resposta e lá
com menos de 30 (trinta) dias eles mandaram uma resposta que estão dispostos a
concluir a obra resta prefeitura encaminhar a documentação, oque tem de pendencia
e procuramos a secretário de esporte porque ele me disse foi o seguinte: que a
empresa que prestou aquele serviço, pegou aquela obra no valor de R$ 374.000,00
(trezentos e setenta e quatro mil reais) e alguma coisa a mais lá ele me disse que
tem algum documentos que tem que prestar contas e não está na prefeitura e
somente a empresa tem esse documento lá e já procuraram a empresa e graças a
Deus que a empresa tá vindo que é irresponsável tem falir e procurou e empresa
falou que não tem esses documentos, aí então vocês precisam entrar com uma ação
na justiça para que essa empresa preste os documentos isso são palavras do
secretário de esportes, mais eu queria aqui que os senhores vereadores nós temos
obras paralisadas no nosso município, o prefeito inclusive em outra reunião que
tivemos quando se falava de emenda parlamentar ele dizia o seguinte: não era pra
nós pedir mais quadra, campo de futebol, ou outras construções porque a prefeitura
não tinha recurso pra dar contra partida não sei se os senhores alembra disso mais
em algumas de nossas reuniões ele falou isso. E de prova nós não fizemos isso
mesmo, acho que vamos juntar forças para poder então concluir essas obras e vejo
que essa quadra da Laginha ali nós vamos ter dificuldade e si nós não tomarmos
algumas providências por isso eu peço os senhores que me ajudem para que nós
possamos, eu peço ajuda o que eu poderei fazer para que nós possamos juntos ao
secretário pra encontramos uma solução para então concluir aquela obra ali. E falar
um pouquinho também sobre a suplementação nos vamos falar depois sobre a
emenda que nós vamos fazer aqui mais nós votamos aqui sobre o regime de
urgência, nós tivemos hoje pela manhã reunido com o prefeito eu e a Vereadora
Vera para tratar de algumas questões de pontes e que pessoal tem cobrado e na
hora a responsável pela agua lá de Todos os Santos ligou e falou sobre a questão
da agua em Todos os Santos e nós em 19 (dezenove) de dezembro do ano passado
nós reunimos e o prefeito pediu 04 (quatro) meses pra então resolver aquela
questão no dia 19 (dezenove) está vencendo os 04 (quatro) meses e contratou a
empresa, nós votamos aqui, a empresa de Valadares pra fazer esse serviço da água
lá e o prefeito me disse pra nós lá Vereadora Vera que na hora ele ligou pro chefe lá
do ... ele disse que pra contratar essa empresa, já contratou, mais eles só vem fazer
o serviço depois do pagamento em conta e pra isso precisa da suplementação e nós
já votamos aqui no passado 05% (cinco por cento) depois mais 05% (cinco por
cento) e hoje eu não sei quanto nós vamos votar eu não discuti isso aqui ainda e nós
vamos votar, votamos agora pouco o regime de urgência justamente por causa da
água de Todos os Santos, aquele pessoal ali tem muita paciência. É muito tempo
que eles estão usando aquela água de péssima qualidade, então por isso senhores
vereadores nós vamos estudar depois e vamos ver o percentual que nós podemos
votar, a comissão já reuniu, já sabe, já votou o percentual pra colocar e senhores
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analisam bem que nós possamos fazer, são as minhas palavras, desde já agradeço
a presença de cada um de vocês e desejo uma boa noite a todos. Prossegue o
senhor presidente agradecendo ao vereador Gecimar. Dando continuidade.
Passamos para a Ordem do Dia: Peço para fazer a leitura da Emenda Modificativa
nº 001/2018 ao projeto de Lei Executivo nº 016/2018 - Autoriza abertura de crédito
suplementar no percentual de 5% (cinco por cento) do total de despesas fixadas
nesta Lei, menos a fixada para o Poder Legislativo, além da previsão contida no art.
4º da Lei Orçamentária nº 1.105/2017 e Lei nº 1.110/2018, para atender as
insuficiências das diversas dotações orçamentárias, utilizando-se de recursos
definidos no art. 43, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal 4.320/1964 de 17 de
março de 1964. Após a leitura da Emenda prossegue o senhor presidente: Está em
discussão a Emenda 001/2018 - Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em
votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado
por 07 (sete) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Prossegue o senhor
presidente: Coloco em votação o ao projeto de Lei Executivo nº 016/2018 –
juntamente com a Emenda 001/2018 - Autoriza abertura de crédito suplementar no
percentual de 5% (cinco por cento) do total de despesas fixadas nesta Lei, menos a
fixada para o Poder Legislativo, além da previsão contida no art. 4º da Lei
Orçamentária nº 1.105/2017 e Lei nº 1.110/2018, para atender as insuficiências das
diversas dotações orçamentárias, utilizando-se de recursos definidos no art. 43, § 1º,
incisos I, II, III e IV da Lei Federal 4.320/1964. Não havendo nenhuma manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por 07 (sete) votos favoráveis e 01(uma) abstenção. Coloco em discussão
o Projeto de lei Executivo nº 018/2018 – Autoriza o pagamento indenizatório relativo
a efetiva entrega de materiais diversos a Secretaria Municipal de Educação no início
do ano letivo de 2017, e dá outras providências. Está em discussão o Projeto. Com
a palavra o vereador Valdeci Buge. “Assim se pronunciou”. Eu quero falar um
pouquinho sobre esse projeto que veio, tem um ano que pegaram as coisas do
Elizeu Kalke e agora que vão pagar. Uma vergonha. Por que eles não manda um
projeto pra nóis aqui, um projeto aqui em antes que vai comprar as coisas, manda
os vereadores, explica isso, precisa disso pra comprar, vamos aprovar em antes
compra as coisas paga direitinho. Isso é uma vergonha até pra nós as Vossas
Excelências um trem desse acontecer no nosso município porque eu acho que esse
troço vai ficar toda vida assim? Manda um projeto pra nois em antes vai comprar
isso, vai comprar aquilo, seja agricultura, seja saúde, seja educação, vamos fazer
em antes os vereadores aprovam. Será que é alguma coisa errada que comprou que
os vereadores não podem saber? Na hora de pagar quem tem que aprovar é os
vereador, não, tem que ser um trem bem feito e pagar adiantado, mandar o projeto
aqui antes, eu de agora pra frente não aprovo pagar nada a ninguém se tiver
devendo. Eu não aprovo mais como vereador. Prossegue o senhor presidente: Está
em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos.
“Assim se pronunciou”. Mais uma vez boa noite senhor presidente, nobres
companheiros vereadores. É eu quero pegar uma caroninha aqui nas palavras da
sua Excelência vereador Valdeci Buge sobre a questão do material, esse material é
obvio que foi comprado ano passado mais eu quero falar algo aqui não estou
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desmerecendo a sua Excelência tenho maior respeito pela sua pessoa e a todos os
nobres companheiros vereadores. O mais importante, o mais importante é que está
sendo pago, agora eu quero falar aqui, eu quero dar uma cacetada na administração
passada que passou pelo município de Vila Pavão. Certo? Deixou dívidas pendentes
inclusive nu, nu, nu mandato passado agora ficou dívidas pendentes aqui e os 09
(nove) vereadores desta Casa de leis já pagou mais de R$ 1.000.000,00 (um Milhão
de reais) será que eu estou enganado? Concorda? Nobre vereador não quero
desmerecer a sua Excelência e nenhum vereador desta Casa de leis mais eu quero
dizer bem, cuidado por enquanto nós estamos numa administração somos os 09
(nove) vereadores de grande competência, admiro o trabalho do senhor e de todos
os vereadores aqui entendeu? Não vou me elogiar em publico porque o povo já
como é que é pau nela, mais quero dizer uma coisa a gente está pagando a dívida
que ocorreu no ano de 2017 (dois mil e dezessete) mais já passou gestores no
município de Vila Pavão que deixou o município endividado, além de deixar o
município endividado acabou com os maquinários que tinha no município, só
pegamos sucata, só um minutinho, pegamos o município de Vila Pavão com os
maquinário destruído isso é prova de todos vereadores certo e nós estamos
pagando o erro do passado, então eu sou favorável a pagar essa dívida ao senhor
Elizeu Kalke (...). Mais é o que eu estou falando, eu sou favorável a esse projeto,
vou votar sim e se eu pudesse votar 1.000 (mil) vezes em cima pra pagar essa
dívida eu votaria como eu paguei dívidas de erros passados de administrações que
não sabendo da nossa, do nosso mandato. Meu muito obrigado senhor presidente.
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. Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente:
Encaminho para as comissões analisarem e emitirem os respectivos pareceres aos
projetos de Lei Legislativo 004/2018 de autoria do vereador Juvenal Medici Ferreira
e o Projeto Lei Legislativo 005/2018 de autoria da vereadora Vera Lucia Elias de
Souza. Neste momento partimos para o encerramento dessa Sessão, quero aqui
encerrar acolhendo a funcionária mais nova dessa Casa de Leis a Daiane, a Dayana
que você possa ser bem vinda a essa Casa. Também quero aqui neste momento
parabenizar a nossa Procuradora Jurídica doutora Marcela Seibel Albuquerque é
pelo seu aniversário que será nesta sexta-feira próxima que Deus possa te conceder
Marcela muitos anos de vida, saúde, paz, amor, tá, parabéns é o que a nossa
Câmara de vereador e funcionários desejamos. Tá! Neste momento Deus nos
abençoe, nos guie, nos guarda, né, uma boa noite a todos em nome de Deus eu
declaro encerrado essa Sessão Ordinária, muito obrigado, e para constar, Eu
Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata que depois de
aprovada será assinada. Vila Pavão – ES, 03 de abril de 2018.

272
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

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário

273
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

