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

Ata da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 05 de Dezembro de 2017.
Aos cinco dias do mês dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezessete
horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vila Pavão Dr. Sérgio Krüger, sito a Rua
Travessa Pavão nº 63 Bairro Centro, à Câmara Municipal de Vila Pavão – ES.
reúne-se a Sessão Ordinária em sua Sétima-Legislatura sob a Presidência do
Vereador João Trancoso. Prosseguindo o Senhor Presidente solicita ao primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a chamada nominal dos Vereadores
presentes: Aristeu Reetz, Edvaldo Rodrigues Santos, Francisco de Assis Campos,
Gecimar Rodrigues, João Trancoso, Juvenal Medici Ferreira, Marcos Laurenço
Kloss, Valdeci Buge, Vera Lucia Elias de Souza. Após verificação do Quórum
Regimental, o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário Marcos Laurenço
Kloss para fazer a Leitura Bíblica encontrada no livro de Salmos Capítulo 23,
Versículo 1 e 2. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João
Trancoso neste momento em nome de Deus Eu declaro aberta a Sessão. Quero
aqui estar cumprimentando a Mesa Diretora, cumprimentando os demais
vereadores, secretário municipal de agricultura é José Henrique, o chefe de
agricultura Jadismar, cumprimentando aqui os funcionários aqui desta Casa.
Prossegue o Senhor Presidente João Trancoso solicitando ao Primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss para mencionar as ultima Ata. Ata da 18ª Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 21 (vinte e um) de
novembro de 2017 (dois e dezessete). Não havendo nenhuma manifestação. Coloco
em votação a Ata. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente Solicita ao primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a Leitura do Expediente do Dia: Projeto
de lei Executivo nº 039/2017- Ratifica deliberação da Assembleia Geral CIM
Noroeste que autoriza o ingresso de novo município consorciado, reestrutura o
quadro de pessoal e dá outras providências; Projeto de lei Executivo nº 040/2017Autoriza pagamento indenizatório relativo a locação de imóvel urbano, e dá outras
providências; Projeto de lei Executivo nº 041/2017- Abre crédito especial e inclui item
no PPA e LDO de 2017, e dá outras providências; Projeto de lei Legislativo nº
003/2017 - Revoga o art. 3º e inclui o art. 2º na Lei 1081/2017, que dispõe sobre a
alteração da Lei 688/2010, incluindo funções ao cargo de Diretor de Contabilidade,
Finanças, Licitações, Contratos e Recursos Humanos – CC2, revogando disposições
em contrário e dá outras providências e Projeto de Resolução Nº 003/2017 - Autoriza
o Poder Legislativo Municipal a conceder abono natalino pecuniário aos servidores
públicos da Câmara Municipal de Vila Pavão e dá outras providências. Por Questão
de Ordem o vereador Edvaldo Rodrigues Santos pediu a dispensa da leitura de
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todos os projetos que seja lido somente à mensagem. O senhor presidente coloca
em votação o pedido de dispensa da leitura feita pelo vereador Edvaldo. Quem for
favorável à dispensa da leitura permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Após a leitura das mensagens dos projetos, prossegue
o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do
Projeto de Lei do Executivo n° 040/2017- Autoriza pagamento indenizatório relativo a
locação de imóvel urbano, e dá outras providências. Está em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto. Com a palavra o vereador Valdeci Buge. “Assim se
pronunciou”. (...) Observação: por problemas na gravação da ata não foi possível
transcrever a fala do vereador acida citado. Prossegue o senhor presidente: Coloco
em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra, o vereador Valdeci Buge
votou contra. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto de Lei do Executivo n° 041/2017- Abre crédito especial
e inclui item no PPA e LDO de 2017, e dá outras providências. Está em discussão o
Regime de Urgência Especial do Projeto. Não havendo nenhuma manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contra, o vereador Valdeci Buge
votou contra. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto de Lei do lei Legislativo nº 003/2017 - Revoga o art. 3º
e inclui o art. 2º na Lei 1081/2017, que dispõe sobre a alteração da Lei 688/2010,
incluindo funções ao cargo de Diretor de Contabilidade, Finanças, Licitações,
Contratos e Recursos Humanos – CC2, revogando disposições em contrário e dá
outras providências. Está em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto.
Com a palavra a vereadora Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”.(...)
Observação: por problemas na gravação da ata não foi possível transcrever a fala da
vereadora acida citada. Prossegue o senhor presidente: Coloco em votação. Quem
for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por 07 (sete)
votos a favor e 01 (um) voto contra, o vereador Valdeci Buge votou contra.
Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência
Especial do Projeto de Resolução Nº 003/2017 - Autoriza o Poder Legislativo
Municipal a conceder abono natalino pecuniário aos servidores públicos da Câmara
Municipal de Vila Pavão e dá outras providências. Está em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em
votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado
por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto contrário, o vereador Valdeci Buge votou
contra. Prosseguindo o senhor presidente: Neste momento quero conceder a
palavra ao cidadão inscrito para uso da Tribuna Livre Secretário Municipal de
Agricultura senhor José Henrique Pinto que falará a respeito dos
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maquinários/equipamentos da secretaria e da criação do cargo de engenheiro
Agrônomo. Por problemas na gravação parte da fala do secretário não foi gravado
(...) . Continuando. E a gente vê a chuva, a gente vê a necessidade do produtor
rural, tem dia que a minha esposa chega pra mim e fala assim Henrique deixa, é no
começo do mandato no começo a frente da secretaria até pediu licença para porque
as vezes eu passava noites sem dormir, vocês sabem, vocês vereadores vocês
sabem na sua região a demanda, a procura vereadores de Praça Rica sabem os
produtores que procuram vocês sabem, Gecimar vereador aqui na região, meu
amigo Valdeci Buge sabe está no interior e sabe a demanda, imagina eu secretário
que tem a demanda do município todo e você vê as maquinas sucateadas para
atender o povo, o produtor, vocês vê a procura do vereador, tenho que parabenizar
os vereadores a procura tá certo vereador que procurar o secretário que procura o
prefeito que tá trabalhando e quer trabalhar isso daí eu não tenho que reclamar dos
vereadores que está empenhado, trabalhando isso é importante. O meu amigo
Francisco você sempre me procurando é isso mesmo. Não tenho que reclamar de
vereador não, está de parabéns vocês, vamos ter união isso é importante, união que
eu falo é questão de não votar no projeto não, isso daí é democracia cada um vota
no projeto a favor, sim ou não isso a gente vê mais ter união, união na rua, união na
secretaria, o dia que vocês precisar de mim, o dia que vocês precisar orientar o
secretário de agricultura sendo lá dentro da secretaria, secretário você está errado,
muda isso eu vou ouvir vocês, eu vou ouvir vocês porque o que você escuta lá fora é
melhor. Entendeu? O vereador, eu vou ouvir o vereador, vou ouvir o vice-prefeito, o
vice-prefeito eu vou pedir o senhor vai na secretaria esteja do meu lado que ajuda
eu preciso disso. Eu, eu estou começando agora eu quero aprender. Eu preciso que
vocês sentem do meu lado e me ajuda e é isso que eu preciso. Eu preciso de
parceria. Eu preciso de pessoas que tem garra pra me ajudar. Eu preciso de
pessoas pra ser ajudado, eu quero pessoas do meu lado é isso que eu quero. Eu
quero pessoas de longe, eu quero pessoas parceiras é isso que eu preciso. Agora
eu vou estar falando da barragem, vou ser breve. É a questão da barragem esse
ano a administração empenhou nessa barragem o prefeito, foi em fevereiro que
conseguiram, vamos empenhar nessa barragem porque eu sei a necessidade, eu
seio que vem acontecendo, eu sei eu sofri na escola ele falou comigo. Eu falei:
Prefeito o que depender da secretaria de agricultura, da equipe eu vou empenhar
porque essa barragem ela é via Seag (Secretaria de Agricultura do Estado) e
secretaria de agricultura do município, secretaria do município que está puxando
todo esse processo quando você envolve várias pessoas é complicado porque
envolve poucas pessoas é mais fácil, graças a Deus a gente teve assim uma
resposta boa dos produtor rural, eles aceitaram numa boa, foi pago o preço justo, vai
ser pago o preço justo, é um preço de mercado, está aí o processo teve avaliação
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das comissões, teve pessoas do IDAF, teve vereadores que fez parte, a parte da
prefeitura, a parte da secretaria de agricultura para chegar no preço certo. O preço
correto para o produtor rural não tomar prejuízo e ...da prefeitura 4,3 (quatro, três)
anos aí estão poderá ir pra justiça se fazer coisa errada não sei se vão pagar um
preço mais alto e um preço mais baixo porque é um preço de mercado que vale as
terras. E outra coisa essa barragem é uma barragem de uso múltiplo, uso múltiplo
centrado na cabeça, uso múltiplo porque o produtor rural pode usar, o produtor rural
pode usar aquela água, está no contrato e a gente vai sentar de uma forma vai
discutir isso melhor e estar fazendo outro documento para ter uma garantia melhor
ninguém sabe o dia de amanhã talvez muda a gestão uma pessoa tem a forma de
pensar diferente nós temos que ter um documento mais certo na frente se a gente
for pensar melhor, mais é uma barragem de uso múltiplo, uma barragem que o
produtor rural pode usar e a nossa cidade também. Você Zé Wilson que é
comerciante, a gente sabe quem é comerciante aqui, vocês sabem a dificuldade de
quando você abrir uma torneira e não ter água. Eu tive aqui no restaurante esses
dias fazendo um lanche aqui e o menino o Eliezér aqui eu dia cheguei um dia e
estava sem água é complicado, eu sei o que é ficar sem água e outra coisa, .... os
produtores rurais ter bomba lacrada eu fui no promotor mais eu mais o Rogerinho da
Incaper para tentasse deslacrar a bomba do produtor, o produtor rural investe na sua
barragem, faz sua represa, faz o seu poço e ele tem a sua bomba lacrada, prejuízo
alto, gravíssimo, e a justiça vê eu não sei de que forma que ela faz esse laudo de
lacrar a bomba de um produtor rural que a água não vai descer pra lá. A Cesan
deixou muito a desejar nos anos passados. A Cesan eu vou falar aqui que eu não
tenho medo de falar o que já falei aqui na tribuna, aqui no Sindicato do Trabalhador,
a Cesan se investigar vai ser pior do que a lava jato, ali tem uma cabeça de um
jegue feio lá dentro e eu não sei por que ninguém investiga isso daí. É complicado,
mais a Secretaria de Agricultura do Estado interviu junto com o município para estar
fazendo essa barragem e outra coisa, só que a Cesan também pagou o projeto de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e poucos mil reais pra tá é ajudando, o projeto foi
pago pela Cesan e o município vai, vai entregar a área limpa para o Estado fazer o
barramento e fazer a limpeza. Queria pedir a vocês vereadores que ajude esse
projeto e ajude acompanhar depois isso também que é importante, é importante
acompanhar pra estar fiscalizando. Eu sei que vocês sempre está acompanhando,
sempre esta me ajudando isso é importante o fazer de vocês, Marquim Kloss você
que está aí comandando a Praça Rica eu vejo como vocês fiscalizam, vocês estar
cobrando. Isso mesmo tem que cobrar, quando os vereadores cobram é por que
está ligado no que está acontecendo, é importante não é ser chato não è ser
trabalhador entendeu, sempre procura o vereador Bafaela, o vereador Juvenal, o
presidente da Câmara sempre procurando você está de parabéns no trabalho a sua
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tranquilidade de você comandar essa, essa Câmara isso é importante. Entendeu? O
meu amigo Gecimar que é produtor rural sempre preocupado com essas viagens,
sempre estou junto com ele, ele é ligado na agricultura, o nosso amigo vereador
Edvaldo dos Santos sempre ligado em cima, sempre correndo atrás é importante,
isso mesmo. O meu amigo Aristeu Reetz sempre ligado na saúde, tem que ajudar
mesmo Aristeu isso é importante. A minha amiga Vera sempre preocupada com o
meio ambiente, sempre preocupada com a saúde. Meu amigo vereador Valdeci
Buge sempre preocupado isso mesmo, pode me ligar eu vou te atender, quantas
vezes tenho que sair, vou te atender com carinho, as vezes não consigo atender
toda hora porque estou em reunião e não gosto de atender a pessoa na hora da
reunião, mais vou atender sim, vou atender a demanda de vocês se eu não atender
é porque não tem como atender, a gente não pode fazer milagre. Vocês podem
contar comigo, vocês são meu parceiros, vocês podem contar comigo e fiquem com
Deus, fiquem com Deus e que Deus abençoa que as vai encaminhar, tem também a
votação de vários projetos isso é importante estou junto com vocês e podem contar
comigo. Eu sou vereador se eu estivesse aqui eu estava do lado de vocês, do lado
da administração isso é importante. Um abraço e fiquem com Deus. Prossegue o
senhor presidente agradecendo ao secretário o secretário, em seguida concede a
palavra aos vereadores inscritos, tempo concedido de 10 minutos conforme o Artigo
166 inciso VII do Regimento Interno desta Casa de Leis. Primeiro vereador inscrito,
vereador Valdeci Buge. “Assim se pronunciou”. Agora eu quero dar uma noite a
todas a todos e agora eu posso citar o nome, o nosso vice –prefeito, aqui presente o
presidente da Seag, o Vicente, né Vicente, foi vereador nessa comarca, o Jadismar,
o irmão do Henrique, o Marquim Colombo, a Ingrid, sempre está aí junto com nós
chefe de gabinete, o Rossow também está aí , a Neuza está presente hoje, e aaa, a
Simone, Fernanda eu troco os nomes presente, a outra menina lá, Secretário de
Agricultura, os senhores vereadores, Vossa Excelência presidente da Câmara
sempre trabalhando unidos, companheira vereadora Vera e os funcionários da
Câmara. O Henrique sempre quando eu procurei ele sempre me atendeu. Né
Henrique? Fez um excelente trabalho, tranquilo, ai agora só que tá dando um, um
pouquinho assim se o projeto vai passar hoje que veio de Regime de urgência da
construção da barragem. Eu sou contra o projeto por quê? Porque eu já tive um
terreno em Ecoporanga na represa da Cesan, depois da, a divisa da Cesan era
dentro do meu terreno, então uma coisa que eu passava raiva demais, sofria, Deus
me livre, Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis), Seama (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos),
esses caras só quer, esses caras só quer dinheiro no salários deles, eles não
querem ajudar ninguém. Hoje Henrique você que está mais novo como secretário de
agricultura, Deus ajuda que vai dar certo esse negócio aí, depois que a represa
177
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

construída quem vai assumir ela é o, é a Cesan. A Cesan não tem dó de ninguém
não meu amigo. A Cesan nunca teve dó de ninguém. Nunca! Esses, os vereadores
lá fizeram desapropriar meu o terreno, eu desafiei os 11 (onze) dentro de
Ecoporanga, fui na Câmara, desafiei os 11 (onze). Aquela época o prefeito era o
Elias Dal Cool ele foi mais eu lá Câmara, desafiei, falei desapropreia um palmo de
terra meu lá que vocês vão ver o que é bom. Não desapropriaram mais o
Ibama(Instituto Brasileiro d Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
Seama (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Idaf (Instituto
de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), de Nova Venécia, de
Colatina, em cima direto, precisei vender o terreno no lugar que eu tinha 03 (três)
alqueires de terra 12.000 (doze mil) pés de café plantado não podia cuidar do meu
café e uma coisa Henrique, uma coisa que está acontecendo, a Neuza, o Marquim
que esta sendo atingido, seu Daniel que eu considero ele como um pai, como irmão,
fomos criados juntos desde pequeno e vai atingir algumas áreas. Uma coisa que eu
não acredito, não confio em promessa pública por quê? Pagamento, será que o
prefeito vai pagar isso? Será que os, será que vocês não vão sofrer na justiça pra
recorrer? Igual uma vez desapropriaram o terreno dos Trevezani e ficou 15 (quinze)
anos pra receber. Recorrendo a justiça, recorrendo, correndo então aqui eu vou
votar contra esse projeto. Eu sou contra. E estou aqui pra ser parceiro seu Henrique
se for passar aqui hoje de correr atrás se não pagar, pra estar cobrando o prefeito,
que a obra logo, competente pra pagar os produtores rurais, mais só que vocês vão
sofrem, nunca mais vocês são os donos do terreno de vocês, isso eu garanto a
vocês. Muito obrigado a todos. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao
vereador. O segundo vereador inscrito Juvenal Medici Ferreira. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos, quero mais uma vez aqui agradecer a Deus por
todos nós que aqui estamos, por essa chuva que tem sido derramada no nosso
município. É a gente não tem palavras para agradecer a Deus. Nós temos que
agradecer mais. Quero cumprimentar o nosso presidente desta Casa, cumprimentar
aqui o segundo secretário Francisco, ao primeiro Secretário Marcos, os vereadores,
em nome da Vera Vereadora eu cumprimento todas as mulheres, cumprimentar aqui
o vice –prefeito Zé Wilson, cumprimentar os nossos funcionários, o ex-vereador
Vicente presente, os produtores, cumprimentar o Secretário de Agricultura que
sempre vindo, cumprimentar aqui em nome da Fernanda cumprimentar o seu pai,
cumprimentar o seu João Bosco, cumprimentar o seu Osvaldo Machado, Daniel
Colombi, são as pessoas que estão direcionadas a onde vai ser essa represa. Eu
quero senhor presidente, deixar claro que é uma vitória da administração, que é uma
vitória do secretário mais de uma forma especial uma vitória do povo de Vila Pavão,
isso já era pra ter contemplado no nosso município ao longo dos anos. Né! Mais, as
outras administrações não viram com esse olhar e eu quero parabenizar o prefeito e
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o secretário mais de uma forma especial o povo de Vila Pavão. Quero cumprimentar
aqui o Berioni que trabalha na parte do governo do Estado representando aqui o
norte do nosso Estado você que está com uma parte importante da agricultura
principalmente e que vem reivindicando aí todo o trabalho do governo do Estado
crédito para os produtores rurais agradecer a sua presença aqui, já é várias vezes
que você está na sessão e nós no nosso município temos a honra de ter você aqui.
Então de uma forma especial vereador Valdeci quando Vossa Excelência colocou
que tivemos problemas com o pagamento colocou certo, teve problemas só que na
época o senhor votou, o senhor fez parte daquela comissão (...) pois é, mais votou,
contra ou a favor mais votou, não importa, votou e o dinheiro foi depositado em juízo
um valor na época o senhor sabe o prefeito era o Ivan e esse dinheiro foi depositado
em juízo o que nós aprovamos aqui na Casa de leis. Eles não quiseram, eles tiveram
atritos no valor, e não receberam. Certo! É um direito deles. Né? Vereador Valdeci
depositamos em juízo, aprovamos aqui o juiz depositou, então não se trata de valor
e nem de contas, e nem de quem é que depositou. Certo secretário? É, eu garanto a
vocês não vão ter problema por que aqui está sendo votado o projeto de lei que foi
discutido lá com muito seriedade e que esses valores vai ser depositados, agora si o
Joaquim, o João, o Antônio não quiser esse valor ele vai permanecer em juízo e não
vai ligar. Né? Aí o que, que aconteceu? Foi pra justiça teve valores reparados o
senhor era vereador e nós pagamos essa conta, essa conta estava pendente o juiz,
o Tribunal de Contas deu parecer jurídico que pagasse aquele valor, então não foi
pago nada além do valor, foi pago as reparações porque as coisas só sobe. Né?
Então veja bem vereadores só para clarear para o senhor é isso aqui é um projeto
de Lei que está sendo aprovado. Ne! O prefeito tem que pagar. Na primeira
audiência lá no promotor se não pagar ele vai ser preso. Ele vai perder o mandato
por improbidade administrativa. Porque não pode! Então agora se nós aprovar agora
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e chegar lá, se o Marquim Colombo se ele
não quiser receber o valor aí beleza é um direito também do senhor mais enfim esse
valor aqui vai ser pago. Ele tem que ser pago. Para deixar claro o meu voto é
favorável, eu voto favorável Zé Wilson porque o nosso município ele é carente de
água principalmente a cede de Vila Pavão. Nós estamos passando por isso eu mais
o vereador Marcos em Praça Rica todo mundo sabe onde que é porque dá vontade
de você morrer, dá vontade fim de semana principalmente vereadores sumir, a
maioria das mulheres eu vou repetir isso aqui trabalha Ingrid na roça o nosso povo é
um povo sofrido, povo que trabalha na roça é sofrido. Eu trabalho na roça desde ao
idade de 08 (oito) anos e nunca deixei, eu gosto de trabalhar na roça mais a vida da
roça é uma vida sofrida. Entendeu? Você olha para o rosto de quem trabalha na
roça é massacrado né, então assim, a gente tem que chegar ao fundo do poço e sair
se for ao caso quando se chegar, agora abrir uma torneira e não ter água é, é de
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doer o coração né. As mulheres trabalham, chega fim de semana é roupa, é casa
pra lavar, vai na torneira e não tem água, então isso aí machuca o coração, então eu
quero parabenizar a equipe de vocês e voto favorável e peço aos vereadores senhor
presidente que votem. Entendeu? (...) É Todos os Santos pra formalizar né. Então
assim gente, eu acho que nunca é tarde pra fazer as coisas certas nós temos que se
prevenir que hoje choveu, esse mês está chovendo mais o mês que vem talvez não
chova e essa água vai embora. Essa água vai virar o que depois? Vai virar um mar
de sal e ela pode ser aproveitada mais aí como fica a nossa situação? Então assim,
é uma coisa séria que está sendo resolvida, parabéns administração, secretário,
mais parabéns de uma forma especial a nós que vamos estar votando aqui uma
fonte de vida que se chama água. Prosseguindo senhor presidente agradece o
senhor vice-presidente e vereador Juvenal, em seguida concede a palavra ao 3º
(terceiro) e ultimo vereador inscrito Edvaldo Rodrigues Santos. ”Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos, quero saudar aqui o Excelentíssimo senhor
presidente desta casa, junto com o presidente desta casa de Leis quero saudar a
todos os vereadores, saudando aqui a vereadora Vera em nome dela saudar a todas
as mulheres aqui presente o nosso secretário de agricultura do município de Vila
Pavão, O Bê, Beniône que faz parte da secretaria Seag do Estado Norte do Estado,
Excelentíssimo senhor vice-prefeito muito obrigado pela honrosa presença do
senhor conosco, o ex-vereador Vicente, o Lauro irmão do nosso secretário de
agricultura, Gecimar, né, o nosso amigo Marquim Colombo e as outras famílias aqui
presente, a chefe de gabinete Ingrid e também Edilza, Fernanda Colombi muito
obrigado pela presença de cada um de vocês. Quero aqui parabenizar o chefe do
executivo deste município junto com o secretário de agricultura do nosso município
de Vila Pavão pelo desempenho em prol, em prol a essa barragem. Quero dizer a
você secretário que o seu trabalho até hoje está sendo muito brilhante é um trabalho
de forma transparente e você além de então no seu discurso aqui na tribuna, as
suas colocações muito humilde pode ter certeza de uma coisa e quero dizer ao
senhor que quanto a mesma idade que o senhor te concedeu e concedeu a todos
aqui nós vamos muito longe. Certo! A minha satisfação imensa, quero parabenizar
também aos senhores por ter negociado a parte da localidade a onde vai ser
alagado, é vai ser um grande sucesso, acredito eu nas palavras do vice-presidente
desta Casa Vossa Excelência vereador Juvenal foi muito bem, brilhante com suas
palavras, vocês podem ter certeza que o que é de vocês via pra mão de vocês
porque o que está sendo aprovado aqui é um projeto de Lei é coisa séria. Certo!
Também quero dizer a vocês o tamanho da minha insatisfação que eu tenho com a
Cesan do município de Vila Pavão, quando foi colocado aqui que a Cesan colaborou
em cima desse projeto com R$ 80 (oitenta) e alguma coisa eles não colaborara em
nada porque a minha insatisfação com a Cesan é muito grande, não só eu, mais
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quero aqui citar o nome Excelentíssimo vice-prefeito você que é comerciante que foi
citado agora pouco conhecemos o nosso município quantas vezes, eu moro lá no
morro saía na casa do Stang senhor presidente pedir aquela família de frente ao
supermercado Buge para tomar banho, não tinha água lá, mais quero dizer aos
senhores que está sendo gravado tudo o que eu estou falando aqui e que vai pra
ata. Certo! O meu talão eu pagava todo mês a água vindo ou não. Após o
abastecimento desse caminhão pipa que está vindo pra nossa cidade, estava
abastecendo aí na falta de água em vez do talão de água diminuir um pouco ele
subiu muito mais até umas duas vezes mais. A Cesan até hoje dentro de Vila Pavão
pra população foi um grande motivo de insatisfação. Eu quero que alguém aqui
dentro desta Casa de Leis aponta qual foi o investimento que a Cesan fez no nosso
município de Vila Pavão a não ser sugar a população do nosso município, eu não
falo sugar eu vou falar direto, eu quero que vai pra ata porque esse ato que eles
estão cometendo com a população de não fornecer o abastecimento de água e
cobrando valores absurdo isso é lesar a sociedade, é um crime, eu quero que leva
pra ata o que eu estou falando. Eu não vou fazer uso de uma tribuna pra falar
mentira porque se amanhã ou depois eu for chamado no Ministério Público tudo que
eu coloquei aqui eu coloco frente ao promotor e tenho certeza, até parabenizo o
trabalho dos Promotores de Justiça de Nova Venécia porque agem de forma correta,
de forma séria. Certo! Então quero parabenizar o seu desempenho, o seu trabalho
junto com o prefeito, junto com vice-prefeito, o senhor também tem mostrado todo
esforço em várias construções, construção de pontes, buscando recursos junto com
as pedreiras, mineradoras do nosso município o senhor também está de parabéns,
brilhante o seu trabalho. Não quero deixar de parabenizar aqui os 09 (nove)
vereadores desta Casa de Leis, que os senhores continuam assim, que Deus
continue iluminando a vida dos senhores vereadores porque os senhores são
homens de verdade, foi eleito pelo povo e está aqui para defender o direito do povo
e tudo que favorece o povo os senhores são favoráveis que Deus abençoe e ilumine
a vida de vocês não só hoje sempre. O Vice- presidente pediu a parte e o vereador
Edvaldo concedeu. “Assim se pronunciou”. Só colocar aqui, fica aqui para senhor
terminar depois, fica aqui. É a Cesan tem por obrigação senhor presidente de
investir no tratamento de água de qualidade, capacitação de funcionários.
Entendeu? Porque nós estamos sendo lesado, essa é a verdade, e que estamos
aceitando ao longo dos anos essa é a verdade, esse é o nosso erro. Né! Esse
projeto ele inclui muita coisa social que a água é vida, agora cabe a câmara de
vereadores fiscalizar eles e também nesta parte que se diz Cesan. Entendeu? Nós
temos que ter Zé Wilson capacitação aqui de funcionários para que possamos ter
uma água de qualidade, capacitar o profissional né, porque a água tem bactéria,
água tem que ser tratada, se nós pegarmos essa água e fazer um laudo, nós
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estamos bebendo um troço que correr pro chão a fora. Entendeu? E pagamos caro
por isso, entendeu? Então parabéns por suas falas, obrigado pelo minuto e não
esquecer essa parte é fundamental, a Câmara tem aqui um compromisso de
fiscalizar, reunir com a Cesan porque nós estamos deixando a céu aberto e eles
estão fazendo o que querem. Essa é a verdade. Obrigado vereador. Continuando o
vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Fica vontade, sempre
que precisar estará às ordens. Então eu tenho alguns minutos senhor presidente,
queria dizer aqui numa reunião nossa fechada Excelentíssimo senhor vice-prefeito
da prefeitura junto com o prefeito e algumas autoridades no dia estiveram aqui
presente o senhor esteve, quando vem alguém da sua supervisão aqui tomar os
termos o pessoal da Cesan, quando eu cheguei e falei a realidade pra ele ouvir ele
tentou, tentou contar as minhas palavras, eu falei: senhor dá um tempinho eu estou
falando com o senhor a realidade, infelizmente a Cesan dentro do município de Vila
Pavão e no Estado do Espírito Santo só tem insatisfação da sociedade e queria
deixar também senhor presidente pra toda direção da Cesan que respeite a
população nosso município de Vila Pavão. Dentro do município de Vila Pavão temos
idosos, temos acamados, temos gestantes, temos senhoras com bebês novinhos o
que aconteceu no passado aqui essa falta de água geral a culpa é deles. Eu ponho
a culpa na Cesan porque nunca investiram R$ 1 (um real) em infraestrutura para dar
estabilidade ao abastecimento de água e tratamento para cumprir o ato deles para
não deixar o secretário sofrer tanto de sede e até às vezes faltar água para tomar
banho ou até mesmo para cozinhar, então fica aqui as minhas palavras, quero dizer
a secretária da Câmara Municipal as minhas palavras estão aqui, a minha satisfação
com a Cesan não só eu, em nome da população e que vai a ata todas as minhas
palavras. Mais eu queria deixar de fechar aqui deixando os meus parabéns ao
desempenho e todo esforço do secretário de agricultura do nosso município de Vila
Pavão senhor José Henrique, junto com prefeito Irineu Wutke, o nosso vice-prefeito
José Wilson que Deus abençoe a todos vocês fica aí o meu abraço. Prosseguindo
senhor presidente agradece o vereador. Neste momento também quero agradecer a
presença do Marquim Colombo que está aqui conosco. Prossegue o senhor
presidente, passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto de lei
Executivo n° 040/2017- Autoriza pagamento indenizatório relativo a locação de
imóvel urbano, e dá outras providências. Está em discussão o Projeto. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente:
Coloco em discussão o Projeto de lei Executivo n° 041/2017- Abre crédito especial e
inclui item no PPA e LDO de 2017, e dá outras providências. Está em discussão o
Projeto. Com a palavra o vereador Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se
pronunciou”. Sobre a barragem eu acredito que não há como não votar. Né! Pelo
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amor de Deus, é viver sem água é muito difícil, é igual à gente fica olhando tem
pessoas que acha que vai prejudicar alguém eu não acredito que a prefeitura vai
fazer isso, eu não acredito que o Irineu não vai pagar né, a indenização a essas
famílias. Eu ponho a minha mão no fogo por ele, nesse, nesse caso aí eu ponho a
minha mão no fogo porque sei que ele é uma pessoa muito honesta e muito justa e
ele sabe também da dificuldade que a gente enfrenta com água no município, então
eu sou favorável né, jamais iria votar contra um projeto desse. Parabenizo o José
Henrique pelo empenho, o prefeito, nosso vice-prefeito José Wilson e a comunidade
em um todo, que toda comunidade vai ficar muito feliz com essa barragem lá, nesse
local né, e agradecer também as famílias que colaboraram a Neuzinha, Marquim
Colombo, seu Daniel, seu Ovídeo Machado são pessoas que estão colaborando
porque estão cedendo espaço né, eles também estão preocupados com a situação
da água no nosso município e pra eles lá também, pra comunidade com certeza
essa água lá essa represa, essa barragem vai ser muito, muito bem proveitosa né,
então meus parabéns a todos e agradeço também aos vereadores que votaram né,
eu acredito que vão votar a favor né, agradeço a todos. Prossegue o senhor
presidente: Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Edvaldo
Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Vereadora Vera mais uma vez as suas
palavras foram muito brilhante, bem colocada, com certeza, eu quero agradecer
mais uma vez essas famílias, a família Colombi, cidadão que eu não sei o nome
mais que Deus abençoa vocês, o município de Vila Pavão só tema ganhar com essa
grande iniciativa, parabenizar mais uma vez o secretário de agricultura, junto com o
prefeito e o vice-prefeito e dizer aos senhores que você tem muito mais a ganhar de
Deus com iniciativa que vocês tomaram na construção dessa barragem para o
município Vila Pavão eu creio em Deus que água não vai faltar mais para o nosso
povo e quero dizer a Vossa Excelência senhor secretário de agricultura o meu voto
aqui dentro, cada vereador só pode votar uma vez mais se eu pudesse eu votar
1.000 (mil) vezes nesse projeto eu votaria 1.000 (mil) vezes nele, então o meu voto
aqui é 100% (cem por cento) sim, um grande abraço, parabéns e obrigado.
Prossegue o senhor presidente. Está em discussão o projeto. Com a palavra o
vereador Valdeci Buge. “Assim se pronunciou”. Eu, eu falo a mesma palavra sou
contra o projeto por quê? Hoje graças a Deus está chovendo, que hoje não
precisava de barragem do jeito que está chovendo pra ter água no nosso município,
a água lá dava. Se der uma seca igual deu pra traz aqui pode levantar 20 (vinte
metros) de altura aquela que a água não dá pro município, abastecer o município
porque não entra água como é que vai dar água ali. Agora, a água a solução é,
busca do Rio Cricaré aí, aí tem água coloca uma bomba de 30 (trinta) cavalo lá com
um cano de 4 (quatro) polegadas coisa linda correndo na represa lá no Marquim lá,
mata o pavão de beber água, Praça Rica e Todos os Santos e resolve o problema
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com 3 R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com 3 R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) e a senhora Vereadora Vera pelo jeito que a senhora citou bota até a mão no
fogo pelo prefeito, a senhora é honrada mesmo, corajosa, eu não ponha na mão
nem, nem um palito de fósforo no fogo contra a administração pública porque você
não sabe se tem o dinheiro, se vai ter, não vai fechar nem as contas, aí o que eu falo
sempre e depois se der uma seca igual tá não é só Deus, o Maquim mais que vai ter
problema com a Cesan não, o promotor do Ministério Público ele vai vir começar lá
de cima onde nasce a água do socorro que vem da nascente e começar a lacrar as
bombas de lá até pra lá, não tem Cesan que proíbe, não tem Ibama que proíbe, não
tem Idaf que interfire o promotor, em São Sebastião, vem aqui do campo aqui, vai
começar lacrar as bombas aqui do campo todos os produtorzinho que colhem 02
(dois) sacos de café vai acabar com as bombas deles ele vai lacrar e não tem choro
não, aí não tem amigo vereador, aí não tem secretário de agricultura que não
consegue reverte a questão. Agora voltando a represa gasta o dinheiro pra limpar,
indeniza o mesmo jeito tinha que indeniza a Neuza, o Marquim porque ia atingir bota
a bomba no Rio Cricaré. Há lá eles não liberam porque Nova Venécia já apanha
água, nóis paga imposto nóis pavoenses, a metade o nosso município faz divisa com
o Rio Cricaré nós temos os mesmos direitos que Nova Venécia e Barra de São
Francisco isso é mentira de Idaf, isso é mentira de Ibama, isso é mentira de Iama,
Iema eu queria que esses caras estivesse aqui nos órgão público de dizer na minha
frente que não temos o direito da água do Rio Cricaré igual eles. Nóis cuida do Rio
mais do que Nova Venécia mais que Barra de São Francisco, nóis cuida do Rio
então nós tinha que ter o mesmo direito isso é uma vergonhice para os nossos
pavoenses. Isso é uma vergonhice pela a nossa autoridade de Nova Venécia se um
promotor está gravando isso se um promotor falar que nóis não tem direito. O Juiz
de Nova Venécia citar nome que nóis não tem direito a água do Rio Cricaré para
abastecer as nossas famílias de Vila Pavão isso é uma vergonha para o nosso
município nóis ouvir isso daí. Então são as minhas palavras eu desafio qualquer um
que nóis tem direito da água do Rio Cricaré sim, seja da onde vier, órgão nenhum
não pode proibir isso porque nós são 09 (nove) vereadores o nosso município nós
estamos representando povo, o direito do nosso Pavão. Se nóis não tiver direito
pode acabar com o Pavão se nós não tiver direito no Rio Cricaré, são minhas
palavras. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão o projeto. Com a
palavra a vereadora Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. Eu só vou
dizer aqui que eu falei que eu coloco a minha mão no fogo pelo prefeito Irineu
porque eu sei que ele é honesto, isso daí eu sei que ele é muito honesto, claro que
ele tem defeito né, eu sei que tem defeito porque ninguém é perfeito, ele tem os
defeitos eu já falei com alguns vereadores aqui os defeitos dele e falo na frente dele
também né, mais nessa parte aí da honestidade eu acredito muito e confio muito
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nele. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão o projeto. Com a palavra a
vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos, eu sempre
falo isso não gosto de usar muito a tribuna, gosto mais de reuniões que nós estamos
acostumados com reuniões mais como aqui é um parlamento eu quero parabenizar
os companheiros vereadores porque estou vendo que o, está sendo bem discutido
quando se fala que tem que tirar recurso do município são R$ 342.900,00 (trezentos
e quarenta e dois mil e novecentos) e alguma coisa e você vê que tem que mexer no
bolso do município e nós somos representantes do povo, nós temos que discutir isso
sim, eu parabenizo, parabenizo você Valdeci vereador Valdeci pelas suas palavras,
pela sua coragem, pela seu desempenho porque de repente você não concorda com
os demais vereadores é um direito seu, eu disse na reunião interna ali e repito é um
direito que o vereador tem que ele é representante do povo, como representado de
colocar a sua opinião, você colocou aqui, você falou que sofreu na pele lá em
Ecoporanga e tem todo o seu direito nós temos que ouvir sim mais eu quero dizer o
seguinte eu pra início quando começou esses debates eu fui colocado pra fazer
parte dessa comissão, eu e o vereador Francisco e nós não visitamos ainda o local
onde vai ser essa barragem, até a onde a água vai atingir nós não temos
conhecimento, nós temos conhecimento por laudo técnico dos 02 (dois) técnicos,
que os dos 02 (dois) técnicos, os 02 (dois) engenheiros que trouxeram pra nós, onde
nós avaliamos e por sinal naquele dia lá eu parabenizei os 02 (dois) engenheiros
que fizeram este trabalho muito bem feito vereador Francisco estava junto e nós
vemos que foi um trabalho bem feito e que nós ouvimos a população ao redor esse
dinheiro que vai ser gasto com essa barragem e ouvi alguns produtores dizendo o
seguinte: R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais) daria pra fazer muitas
barragens nas pequenas propriedades do município ouvi isso e não esqueci as
palavras que eu disse aquela dia na reunião de comissão o secretário o senhor
estava lá e onde eu pude observar que os representantes aqui da cidade que eles
não estão aqui é o Ramon e a Semara Berger ouvi que na hora eles alteraram
porque no interior já recebe muitos benefícios foi o que eles colocaram e a cidade
não pode ficar sem água. Sabemos que o que o vereador Valdeci colocou aqui muito
bem colocado com respeito a estiagem, se vier uma estiagem prolongada aí não vai
ter água mesmo nós temos que buscar outro local de repente o caminhão da Cesan
vai ter que trazer aqui com está fazendo agora, quer dizer esses dias atrás e
cobrando mais caros igual os companheiros falaram aqui mais eu vou dizer o
seguinte, eu voto a favor esse projeto porque eu vejo que a população de Vila Pavão
não pode ficar a mercê e tenho conhecimento também que o maior beneficiado
nisso é a Cesan eu tenho certeza, eu tenho conhecimento disso e nem vou falar
mais na Cesan que os companheiros já falaram bastante que o maior beneficiado é
a Cesan que vende uma água muito cara, de péssima qualidade para a nossa
185
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

população e ainda queria dizer mais um pouquinho não está no projeto aqui senhor
presidente me permiti aí é com respeito a água de Todos os Santos nós estamos
aqui desde janeiro debatendo a respeito da água de Todos os Santos aquele
pessoal ali não estão bebendo água não, bebendo lama não é verdade o viceprefeito sabe e tem conhecimento a respeito da situação e que nós temos muitas
dificuldades com respeito aquilo ali ouvi alguém da população de Todos os Santos
que falou assim: Vocês vão gastar R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil
reais) pra trazer água pra Vila Pavão e nós vamos continuar tomando lama?
Falaram isso comigo e semana passada eu procurei alguém do posto lá, procurei o
vice-prefeito ele já se empenhou disso parabenizo o senhor pro isso para poder
acertarmos dentro de poucos dias tentar resolver o problema também da água de
Todos os Santos. São essas as minhas palavras, voto a favor ao projeto sabendo
que os produtores, os proprietários lá de perto que for usar a água dessa barragem
vão ser notificados sim mais eles acordaram se eles fossem ao contrário eu estaria
aqui votando contra esse projeto mais como eles são a favor eu sou a favor ao
projeto e voto e peço aos senhores vereadores para eles também votarem, muito
obrigado. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão o projeto. Com a
palavra o vereador Francisco de Assis Campos. “Assim se pronunciou”. Boa noite a
todos, a todas, em nome do presidente da Câmara eu quero dar uma boa noite a
todos os homens que estão aqui dentro que o meu espaço aqui é pouco então eu
não vou citar o nome de ninguém vocês me desculpem e em nome da vereadora
Vera eu quero dar um boa noite a todas as mulheres. Muito bem, eu vou pegar uma
carona aqui com vocês vereadores, a senhora vereadora me desculpa eu acredito
que o Valdeci muitas das vezes vamos supor ele faltou porque ele já sofreu muito e
nós também estamos sofrendo aqui porque o povo de Vila Pavão precisa de água,
outra coisa vou pegar mais uma carroninha com o senhor vereador Gelson, eu, eu
estou conformado com o senhor de fazer muitas barragens na roça, muita beleza.
Certo! Faz muita barragem na roça e nós aqui na rua vai viver de quê? Nóis não
pode ficar igual no nordeste colocar uma latinha da cabeça e ir no Rio São Mateus
buscar água então primeira coisa, muitas das coisas estamos aqui para discutir e for
discutir nós temos que começar a orar e pedir a Deus que mande chuva, que mande
água. Aí o nosso problema do Pavão hoje a crise é água e essa tal de crise eu estou
procurando essa mulher há muito tempo e eu não consigo ver ela então a nossa
crise hoje é água, é chuva. O povo não tem dinheiro, o povo tem dinheiro sim é só
chover, a crise acabou. Ninguém fala mais em estrada que está barrenta, ninguém
mais fala em estradas que está esburacada, porque se está sol tem buraco se chove
tem buraco, então isso Deus, até pra Deus tá difícil que o povo não sabe o que, que
quer, então presidente agradecer a Deus, que Deus iluminar o passo de cada
pessoa dessa, isso é muita ignorância do ser humano, nóis ganha tanto e agradece
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muito pouco e outra coisa sobre o projeto o meu voto é sim, eu vou votar favorável,
muito obrigado senhor presidente. Prossegue o senhor presidente: Está em
discussão o Projeto. Neste momento eu desfaço a mesa e passo a presidência ao
vice-presidente Juvenal Medici Ferreira para fazer uso da Tribuna livre. Neste
momento o vice–presidente Juvenal Medici Ferreira assumindo a presidência
concede a palavra ao vereador João Trancoso para fazer uso da Tribuna livre.
“Assim se pronunciou”. Boa noite a todos e a todas aqui presentes, neste momento
eu queria fazer um agradecimento especial ao nosso bondoso e querido Deus
porque se não fosse por ele nós não estaria aqui, não fosse por ele não teria água
na represa e se não fosse por ele também não teria água no Rio Cricaré, então
quero fazer esse agradecimento especial para Deus porque é ele que nos derrama
bênçãos de chuva para que nós possamos ter água e agradecer também aqui a
Dona Neuza, agradecer ao Marcos é ao Marcos, agradecer né o seu Ovídio
Machado e os demais lá que aceitaram né, é, fazer essa represa dentro da
propriedade deles, agradeço de coração e também digo gente que isso, a água é
uma necessidade né que nós temos aqui muito grande dentro da nossa sede essa
água é pra nossa sede, a sede do município tá e da mesma forma que a gente está
fazendo né, votando aqui pra sede do município eu quero estar pedindo ao prefeito
tá que também olhem pra Praça Rica que olhe também pra Todos os Santos tá,
porque a situação lá também é precária. Né! e até lá a Cesan não chega, ela já
deixou claro pra todos, nós fizemos um pedido para que ela tomasse conta das
águas lá do, du, du, dus distritos tá e eles não, não aceitam tá, porque eles não acha
conveniente né eles não vão lá porque eles dizem que é prejuízo tá. Agradeço vocês
de coração tá, são minhas falas. O presidente Juvenal Medici Ferreira pedi um
minuto antes de encerrar ao vereador João Trancoso. “Assim se pronunciou”. Só
colocar aqui vereador Valdeci eu tive o prazer de trabalhar com você no mandato
anterior passado, a revolta do vereador Valdeci não é tanta por represa a gente sabe
disso, talvez as pessoas não estão entendendo, ele teve um problema em
Ecoporanga e eu vou voltar a repetir pro senhor que Ecoporanga é meio bagunçado
eu tive numas duas sessões lá, é uma desorganização total. Entendeu? Quando um
vereador está usando a tribuna o outro está gritando, bagunçando, conversando,
falando então assim isso é falta de educação senhor presidente. Então veja bem
vereador é o senhor teve problema lá com Idaf, o Ibama porque eles bagunçaram
aquele troço de uma forma que tem briga até hoje eu não sei se o senhor tem
voltado lá, aquele troço ninguém entende o que acontece em Ecoporanga. Então a
revolta do vereador Valdeci é tanto nada questão de água não né é pelos órgãos
que cuidam dela, então eu quero dizer aqui na tribuna mais uma vez eu também sou
favorável ao projeto. Eu voto sim porque eu sei da necessidade e sei e tenho
conhecimento que já era ao longo dos anos para estar pronto, parabéns a todos e
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muito obrigado. Neste momento eu desfaço a presidência e passo ao presidente
eleito João Trancoso para dar continuidade aos trabalhos. O senhor presidente
assumindo a presidência novamente prossegue: Está em discussão o projeto. Não
havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça
sentado ao contrário se levante. Aprovado por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto
contrário, o vereador Valdeci Buge votou contra. Prossegue o senhor presidente:
Coloco em discussão o Projeto de lei Legislativo nº 003/2017 - Revoga o art. 3º e
inclui o art. 2º na Lei 1081/2017, que dispõe sobre a alteração da Lei 688/2010,
incluindo funções ao cargo de Diretor de Contabilidade, Finanças, Licitações,
Contratos e Recursos Humanos – CC2, revogando disposições em contrário e dá
outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo nenhuma
manifestação. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor
presidente: Coloco em discussão o Projeto de Resolução Nº 003/2017 - Autoriza o
Poder Legislativo Municipal a conceder abono natalino pecuniário aos servidores
públicos da Câmara Municipal de Vila Pavão e dá outras providências. Está em
discussão o projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação.
Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Encaminho para as
comissões analisarem e emitirem os respectivos pareceres referente ao Projeto de
lei Executivo nº 039/2017- Ratifica deliberação da Assembleia Geral CIM Noroeste
que autoriza o ingresso de novo município consorciado, reestrutura o quadro de
pessoal e dá outras providências. Em seguida os senhor presidente solicita o
primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer alguns convites. Convite: Nós
concludentes da Educação Infantil do Centro Municipal de Educação Agroecológica
“Para Rica”. Ficaremos muito felizes com sua presença e de seus familiares no Culto
de Ação de Graças pela despedida da Educação Infantil, que será realizada no dia
07 (sete) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) as 18h (dezoito horas) no
Pavilhão da Igreja Adventista. Convite: Natal Luz, todas as sextas-feiras na Praça
São Marcos de Vila Pavão a partir das 18h30 (dezoito horas e trinta minuto).
Programação Gospel pelas igrejas de Vila Pavão. Realização: CDL de Vila Pavão.
Apoio: Prefeitura, Câmara e igrejas. Convite: Os alunos concludentes do 2º
(segundo) período da Educação Infantil do CMEA (Centro Municipal de Educação
Agroecológica) Luiza Souza Barros de Todos os Santos, convidam todos para a
celebração de Ação de Graças pela formatura. Dia: 08 (oito) de dezembro de 2017
(dois mil e dezessete) às 18h (dezoito horas) no Pátio da CEMEA Luiza Souza
Barros. Convite: Cáritas Paroquial Paroquia São Pedro. A Cáritas Paroquial de Vila
Pavão tem a honra de convidá-los para participar de um projeto de reflorestamento
no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete) (Sábado), das
08h30 (oito horas e trinta minuto) às 13h (treze horas) na Comunidade de São
Roque, próxima ao CEIER (Centro Integrado de Educação Rural). Essa iniciativa
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tem por tema “Plantando água, colhendo vidas”. O movimento tem por objetivo:
animar o processo de integração da rede Cáritas da Paróquia São Pedro; discutir o
tema, sensibilizar para o cuidado com o meio ambiente, partilhar experiências e
monitorar as ações planejadas pelas Cáritas. Sua presença é muito importante para
fortalecermos a rede Cáritas na Paróquia. Promoção: Cáritas, com parcerias:
Granitos, Terço dos Homens, Secretaria Municipal de Agricultura, Idaf, Incaper,
Ceier. Prossegue o senhor presidente, neste momento o encerramento quero
agradecer a Deus por mais esse trabalho que aqui tivemos na Câmara Municipal,
agradecer a presença e paciência de vocês todos aqui neste momento como não
temos mais nada a tratar, em nome de Deus eu declaro encerrada 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, 05 de
Dezembro de 2017.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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