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

Ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 06 de Março de 2018.
Aos seis dias do mês março do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas, no
Plenário da Câmara Municipal de Vila Pavão Dr. Sérgio Krüger, sito a Rua Travessa
Pavão nº 63 Bairro Centro, à Câmara Municipal de Vila Pavão – ES. reúne-se a
Sessão Ordinária em sua Sétima-Legislatura sob a Presidência do Vereador João
Trancoso. Prosseguindo o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário Marcos
Laurenço Kloss para fazer a chamada nominal dos Vereadores presentes: Aristeu
Reetz, Edvaldo Rodrigues Santos, Francisco de Assis Campos, Gecimar Rodrigues,
João Trancoso, Juvenal Medici Ferreira, Marcos Laurenço Kloss, Valdeci Buge, Vera
Lucia Elias de Souza. Após verificação do Quórum Regimental, o Senhor Presidente
solicita ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a Leitura Bíblica
encontrada no livro de São João Capítulo 3, Versículo 16. Após a Leitura Bíblica,
pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso neste momento em nome de Deus
declaro aberta essa Sessão. Quero primeiramente começar aqui cumprimentar a
Mesa diretora, segundo secretário vereador Francisco, primeiro Secretário vereador
Marcos, vice-presidente vereador Juvenal, cumprimentar vereador Gecimar,
vereador Valdeci Buge, vereadora Vera, vereador Aristeu, e vereador Edvaldo
Rodrigues Santos. Cumprimentar o empresário Xester, os funcionários desta Casa
presentes, o Júlio, Jadismar, secretário de agricultura José Henrique, a Aparecida, a
Lucinha, Rogério, Sidineu, Davi, Cumprimentar a nossa chefe de gabinete Ingrid
Wutke presidente do Sindicado Neusdete, Marcélia sintam-se todos a vontade para
continuarmos a Sessão. Prossegue o senhor presidente: solicito ao primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss para mencionar as ultimas atas. Ata da 7ª Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 19 de
Dezembro de 2017; Ata da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila
Pavão – ES, ocorrida no dia 19 de Dezembro de 2017; Ata da 8ª Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 22 de
Janeiro de 2018; Ata da 9ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila
Pavão – ES, ocorrida no dia 08 de Fevereiro de 2018; Ata da 21ª Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 20 de Fevereiro de 2018.
Estão em discussão as Atas. 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 do (a) vereador(a) Vera Lucia Elias de Souza. Não
havendo mais manifestação coloco em votação as Atas. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue
o senhor presidente: solicito ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para
fazer a leitura do Expediente do Dia como segue: Projeto de lei Executivo nº
005/2018 - Autoriza pagamento indenizatório relativo a locação de imóvel urbano, e
dá outras providências. Por questão de Ordem o vereador Edvaldo Rodrigues
Santos pediu a dispensa da leitura dos projetos solicitou que fosse lido somente as
mensagens. O senhor presidente coloca em votação o pedido de dispensa das
leituras feitas pelo vereador Edvaldo Rodrigues Santos. Quem for favorável
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permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade.
Prosseguindo. Projeto de lei Executivo nº 006/2018 - Autoriza pagamento
indenizatório relativo a locação de imóvel urbano, e dá outras providências; Projeto
de lei Executivo nº 007/2018 - Autoriza pagamento indenizatório relativo a locação
de imóvel urbano, e dá outras providências; Projeto de lei Executivo nº 009/2018 Abre crédito especial, altera os anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras
providências; Projeto de lei Executivo nº 010/2018 - Abre crédito especial, altera os
anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras providências; Projeto de lei Executivo nº
011/2018 - Abre crédito especial, altera anexos do PPA e LDO 2018, e dá outras
providências; Projeto de lei Executivo nº 012/2018 - Abre crédito especial, altera os
anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras providências; Projeto de lei
Complementar nº 001/2018 - Altera a redação do Parágrafo Único, do artigo 5º, da
Lei Complementar nº 023/2015, e dá outras providências; Projeto de lei
Complementar nº 002/2018 - Dispõe sobre procedimentos para a aprovação da
regularização fundiária no município de Vila Pavão/ES, e dá outras providências.
Após a leitura dos projetos, prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o
Regime de Urgência do Projeto de Lei Executivo nº 005/2018 - Autoriza pagamento
indenizatório relativo a locação de imóvel urbano, e dá outras providências. Está em
discussão a Urgência do Projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em
votação. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o Regime de Urgência do
Projeto de lei Executivo nº 006/2018 - Autoriza pagamento indenizatório relativo a
locação de imóvel urbano, e dá outras providências. Está em discussão a Urgência
do Projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Aprovado por
unanimidade. Coloco em discussão o Regime de Urgência do Projeto de lei
Executivo nº 007/2018 - Autoriza pagamento indenizatório relativo a locação de
imóvel urbano, e dá outras providências. Está em discussão a Urgência do Projeto.
Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em
discussão o Regime de Urgência do Projeto de lei Executivo nº 009/2018 - Abre
crédito especial, altera os anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras providências.
Está em discussão a Urgência do Projeto. Com a palavra o vereador Aristeu Reetz.
“Assim se pronunciou”. Primeiramente boa noite a mesa e todo mundo em nome da
Vera eu cumprimento as mulheres. É eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto
da ambulância, eu peço aos vereadores, então eu vim buscando recurso nos fomos
um monte de vezes, a gente conseguiu um pouco de recurso desse dinheiro ( ...).
Então eu peço aos vereadores (...) que dê esse voto de confiança para nós
conseguir a 1ª (primeira) ambulância pra Vila Pavão. Né Francisco? Nós fomos um
monte de vezes em Vitória reivindicar, então essa ambulância é o seguinte,
ambulância nova pra poder, a rede pública está tão, precisando de ambulância
sucateada, tudo quebrado, então essa ambulância o recurso é do fundo, é do
primeiro R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) é parece que foi do deputado é o
resto é recurso público mesmo. Então essa ambulância é o seguinte: era pra ser um
carro normal mais como eles pediram que precisa de ambulância que fosse um carro
que carregasse mais gente (...) aí eu falei com os vereadores eles estão de frente e
agradeço vocês por isso. Está em discussão a urgência do projeto. Não havendo
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mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao
contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o Regime de
Urgência do Projeto de lei Executivo nº 010/2018 - Abre crédito especial, altera os
anexos do PPA e LDO de 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 discussão o Regime de Urgência do Projeto de lei
Executivo nº 011/2018 - Abre crédito especial, altera anexos do PPA e LDO 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 discussão o Regime
de Urgência do Projeto de lei Executivo nº 012/2018 - Abre crédito especial, altera os
anexos do PPA e LDO de 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. Prossegue o senhor presidente: neste momento concedo a palavra
aos vereadores inscritos: Tempo concedido de no máximo 10 min (dez minutos)
conforme o Artigo 166 Inciso VII do regimento Interno desta Casa de Leis. Primeiro
(a) vereador (a) inscrito (a) para uso da tribuna Vereadora Vera Lucia Elias de
Souza. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos, em nome do presidente da
Câmara cumprimento todos os vereadores, cumprimentos os funcionários da
Câmara. A Marcélia diretora da escola do Veloso, a Neusdete presidente do
Sindicato, a Ingrid chefe de gabinete, ao Júlio funcionário também da prefeitura, a
parecida, a lucinha, francinha Briel, com o filho dele o outro rapaz ali que eu esqueci
o nome, o Xester que é empresário do nosso município, Davi Welmer produtor, Zé
Henrique secretário de agricultura, Jadismar também funcionário da agricultura,
doutor Celso o advogado nosso aqui da Câmara. É hoje eu estou aqui pra falar é,
pra homenagear as mulheres porque quinta-feira dia 08 (oito) de março é o “Dia
Internacional da Mulher”, e eu vou passar alguma coisa aqui que eu pesquisei né, é
como a gente sabe, é a história que remete a criação do “Dia Internacional da
Mulher”, alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio
em uma fábrica têxtil em Nova York em 1.911 (mil novecentos e onze) quando cerca
de 130 (cento e trinta) operárias morreram carbonizadas, sem dúvida, o incidente
ocorrido em 25 (vinte e cinco) de março daquele ano marcou a trajetória, a luta
feministas ao longo do século XX, mais os eventos que levaram a criação da data
são bem anteriores a estes acontecimentos. Apesar das conquistas nas lutas pelos
direitos da mulher ainda a muito para ser alcançados. As mulheres ainda são vitimas
de preconceito e há muito a ser feito para diminuir as desigualdades de gêneros.
Apesar dos direitos conquistados pelas mulheres ao longos dos últimos anos como o
mercado de trabalho ainda persiste a exclusão feminina na distribuição dos cargos
de liderança. As mulheres ainda hoje recebem 30% (trinta por cento) a menos que
os homens no mesmo cargo. Uma pesquisa realizada em 48 (quarenta e oito) países
aponta que o Brasil é o 7º (sétimo) país com maior número de registro de violência
contra as mulheres, mais apesar dos dissabores que ainda margeiam a dignidade
feminina muitos avanços são comemorados entre eles o direito de frequentar
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escolas que posteriormente instituições de ensino superior. A criação do Estatuto da
Mulher casada que é a lei 4.121 do ano de 27 (vinte e sete) de agosto de 1972 (mil
novecentos e setenta e dois) que garantiu entre outras coisas que a mulher não
precisava mais autorização do marido para trabalhar fora, também receber herança
em caso de separação ela poderia requerer a guarda dos filhos. A promulgação da
lei Maria da Penha foi outra conquista que é lei 11.340 de 2.006 (dois mil e seis) que
foi muito importante instrumento de enfrentamento a violência, a violência domestica
para as mulheres. Também a lei do feminicídio que é a lei 13.104 de 2015 (dois mil e
quinze) foi sancionada em março de 2015 (dois mil e quinze) que torna assim crime
hediondo o homicídio de mulheres em razão do gênero. Então nós enquanto
vereadores, cidadãos né precisamos urgentemente de lutar para a implantação de
uma delegacia da mulher mais próxima de nós. Nós sabemos que as mulheres
sofrem violência e a delegacia da mulher mais próxima é em São Mateus, até essa
mulher chegar em São Mateus, as vezes ela não tem o dinheiro nem pra, nem pra
pagar a passagem pra poder ir lá. Como que ela vai ir lá fazer essa denuncia? Então
a gente gostaria de convidar os colegas vereadores pra gente estar se unindo e
lutando pra que essa delegacia da mulher ela possa ser instalada pelo menos em
Nova Venécia. Eu estou falando isso aqui primeiro para homenagear as mulheres
que dia 08 (oito) agora é o delas e a gente sabe que mulheres, são mulheres
guerreiras que lutam com muita dificuldade né, pra poder fazer parte de uma
sociedade e também porque o tema da Campanha da fraternidade deste ano fala de
fraternidade e superação da violência e o lema é: Em Cristo todos somos irmãos.
Então está sendo discutido em toda igreja católica do mundo todo né, do mundo
todo não do Brasil esse tema da Campanha da fraternidade. E aqui eu tenho alguns
dados segundo o batalhão da polícia militar de janeiro a dezembro, dos
acontecimentos nos municípios mais próximos. Aqui eu vou citar os dados de Vila
Pavão e Nova Venécia. Nova Venécia em 2017 (dois mil e dezessete) né que foi ano
passado teve 16 (dezesseis) homicídios, 27 (vinte sete) tentativas de homicídios. A
lei Maria da Penha foram 270 (duzentas e setenta) denuncias, então num total de, e
tem outras coisas, tem roubo, crime a patrimônio, lesão corporal, é detidos,
apreendidos, armas, então num total de registro de ocorrência de 4.484 (quatro mil
quatrocentos e oitocentos e quatro) acontecimentos no município de Nova Venécia.
No nosso município em 2017 (dois mil e dezessete) né, graças a Deus não foi tão
violento teve 01 (um) homicídio só e 04 (quatro) tentativas de homicídios, 19
(dezenove) denuncias a lei Maria da Penha, num total de 2.069 (dois mil e sessenta
e nove) casos registrados, só pra gente ver que nós vivemos num município
pequeno né, uma região a nossa pequena mais se for comparar aos números do
Brasil a violência aqui também é muito grande principalmente contra a mulher
também. Então eu só estou colocando isso aqui também por causa mais do tema da
campanha da fraternidade que nós devemos né, como cristão, como cidadão lutar
pra que a violência no nosso município diminua e não aumente. Prossegue o senhor
presidente, agradecendo a vereadora em seguida concede a palavra ao segundo (a)
vereador (a) inscrito (a) para uso da tribuna Vereador Gecimar Rodrigues.
Observação: O supracitado vereador dispensou o uso da Tribuna. Prossegue o
senhor presidente: Terceiro (a) vereador (a) inscrito (a) para uso da tribuna Vereador
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Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Boa noite senhor presidente, em
nome do presidente desta Casa quero saudar aqui os nobres companheiros
vereadores, também quero aqui saudar a vereadora Vera em nome da vereadora
Vera cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Quero registrar a presença
brilhante, ilustre da nossa presidente do SINDIPÚBLICOS a nossa amiga Neusdete,
temos também a diretora da escola do Veloso nossa querida Marcélia, conhecida
desde infância. Né Marcela, Marcélia? Chefe de gabinete Ingrid Wutke, as
secretárias da Câmara, Rogerinho Briel nosso amigo já está com sono, mais faz
parte né. Nosso amigo Sideneu, Francinha, o Xester empresário no nosso município.
Quero aqui registrar a presença do Davi Welmer, também o nosso secretário de
agricultura do município de Vila Pavão que está desempenhando um trabalho
brilhante em nosso município a sua Excelência José Henrique. Quero aqui registrar
a presença do Celso o nosso jurídico da Câmara, o nosso ilustre amigo também
Jadismar que é lá da agricultura que está prestando o desempenhando melhor
trabalho pelo município de Vila Pavão, eu até me sinto orgulhado em citar o nome
dessas autoridades aqui que são pessoas que estão se desempenhando bem, mais
eu vou chegar lá onde eu quero chegar, mais o trabalho dos senhores na área da
agricultura. Eu quero parabenizar também a Lucinha, a Aparecida muito obrigado
pela presença, o Júlio que está no setor de obras parabéns. Essa semana passada
eu estive na Assembleia Legislativa do Estado reivindicando alguns recursos para o
nosso município de Vila Pavão levando ofícios mais também não deixei de cobrar no
final da sessão da Assembleia Legislativa sobre o caso Katiane Renoke, estive lá
com ilustre deputado Estadual doutro Gilson Lopes ele que é Delegado de polícia
Civil, já foi chefe de polícia no Estado e também do Conselho de Segurança no
Estado, inclusive estou com agenda marcada também já, já por essas horas já estão
reservando agenda com o secretário de segurança publica do estado doutor André
Garcia também pedindo agilidade sobre o caso de investigação dessa moça que
desapareceu em julho. Né? No nosso município mais segundo a colocação vocês
podem acompanhar no meu fecebook tem lá um vídeo meu gravado no momento
em uma transmissão ao vivo com o delegado de polícia Estadual doutor Gilson
Lopes ele está cobrando mais rigor da força tarefa do Estado do Espírito Santo da
polícia civil em questão de investigação do desaparecimento desta moça no nosso
município de Vila Pavão. É um caso que não pode ficar impune. Certo! Estarei
viajando provavelmente esta semana ou na outra semana vou direto ao secretário
de segurança pública do Estado senhor André Garcia, vou acompanhar com
delegado de polícia doutor Gilson Lopes e ele que vai estar pedindo mais
rigorosidade, essa semana ele até me ligou, foi no começo, não foi no domingo eu
conversei com o doutor Gilson Lopes, ele até me falou: Vereador é nós fizemos uma
transmissão ao vivo mais pode avisar a sociedade de Vila Pavão inclusive a família
Renoke que eu já cobrei da força tarefa e polícia Civil está desempenhando melhor
do estado sobre esse caso Katiane Renoke. E pulando desse caso a outro eu quero
aqui não posso deixar de elogiar o secretário de agricultura senhor José Henrique
muito obrigado, algumas demandas fui passando a Vossa Excelência o senhor tem
me atendido com todo carinho. Certo! O Jadismar também tem me atendido. Eu fiz
uma solicitação ali pro Córrego do... me fugiu da memória na região do Mutum muito
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obrigado pela atenção que vocês deram aquela comunidade ali naquele acumulo de
areia que estava nas proximidades da ponte, o pessoal me ligaram, eu fiz a
solicitação, foi atendido, mais neste momento aqui eu quero citar um pouco da
minha indignação não é assim por perseguição, as vezes algumas pessoas que
olham pra mim vereador Edvaldo Rodrigues Santos imagina que eu sou uma pessoa
polêmico. Eu quero dizer para o cidadão que talvez imagina que eu sou uma pessoa
polêmica eu não sou polêmico, eu fui eleito pelo voto da sociedade de Vila Pavão e
eu devo muito ao meu voto a sociedade, eu devo satisfação e devo explicação a
sociedade quando eles me fazem uma demanda eu passo pra um secretário e ele
passa várias vezes no local olha pra demanda e faz de conta que não está vendo,
inclusive eu fiz algumas reivindicações, eu quero falar aos senhores essa, essa,essa
sessão ela está sendo gravada, está indo aqui ó, tudo o que eu estou falando está
sendo gravado mais eu só trabalho dentro da legalidade da lei eu não bate a onde
está certo, eu só (...)que está(...). eu fui eleito pelo voto do povo e quando eu venho
a cobrar, cobro pelo direito do povo. Eu quero dizer aos senhores e senhoras que
estão aqui presentes e cada representante do poder legislativo que estão aqui, o
presidente da Câmara, o vice e os outros, primeiro secretário e segundo e todos os
vereadores, nós somos pagos, os nossos salários são pagos por vocês, é vocês que
pagam o salário de cada um de nós, então nós temos o direito de responder por
alguma coisa a vocês. E eu fiz algumas reivindicações nessa região aqui ao lado da
prefeitura , tem uma estrada ali que daqui pra lá é contramão, de lá pra cá pode
passar não caminhão pesados mais eles continuam passando, tem um valão ali que
essa semana senhores vereadores um senhor que é vizinho ali eu peguei ele dentro
do valão agachado com o fação na mão cortando a braquiária porque o vaso dentro
da casa dele estava quase transbordando entrando dentro de casa, aquilo está tudo
entupido. Eu liguei para o secretário de agricultura e ele se disponibilizou porque a
1ª (primeira) vez que ... foi o senhor secretário, a comunidade ali agradece ao
senhor, tem agradecido muitas vezes pela sua prestação do serviço que o senhor
disponibilizou a máquina para prestar aquele serviço lá na época. Voltei a cobrar o
secretário de obras senhor Anselmo Labareski sobre aquela situação, ali é mosquito,
é rato, é uma catinga, um odor insuportável. Será que isso é respeito com o eleitor?
O cidadão olhar pra mim e falar que eu sou rancoroso, que eu sou perseguidor. Opa
lá. Eu devo satisfação do meu voto a sociedade e a onde estiver demanda, a onde,
a onde estiver tirando. Entendeu? O direito do cidadão de viver bem e viver na casa
dele se tiver algo que está atrapalhando entendeu? E que é de responsabilidade do
poder publico chegar e resolver eu vou cobrar o secretário, se o secretário está li foi
concedido uma pasta a ele, ele tem que se responsabilizar por ela. Tem que ter
competência pra administrar ela. Eu quero citar aqui em nome de todos os
vereadores dessa Casa de leis foram várias vezes que os nossos vereadores tem
ligado pro secretário de obras do município de Vila Pavão e ele não tem se respeito
de atender a ligação da gente e tenta calar a minha boca, vai calar de que forma?
Então quer dizer que eu vou ver o erro e vou ficar calado? A lei puni quem vê o erro
e fica calado principalmente nós vereadores. Eu cobrei um valão que tem nessa
subida aqui que vai pro campo, entra ali, eu não sei o nome daquela área, daquele
bairro, um valão que está céu aberto, fezes descem a céu aberto, cidadão chega
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tarde do serviço, entra pra dentro da casa dele e não pode abrir a porta das salas do
cidadão. Epa lá, o mato está da altura da mata da Amazônia. Será que alguém pode
ir lá e roçar aquele local? Pelo menos roçar, mesmo que o município não tenha
condição de fazer o calçamento no momento mais roça, fica limpinho porque quando
o valão permanecer sujo e a agua represada a li os mosquitos produz sabe lá que
tipo de mosquito. Já se foi constatado no município de Vila Pavão vários casos de
dengue, então se nós fomos eleitos pelo voto do povo nós temos que respeitar o que
é de direito do povo. E às vezes quando eu falo querem calar a minha boca. Vai
calar não porque enquanto e quando me for concedido o direito de estar dentro da
Câmara Municipal defendendo o direito do cidadão e da cidadã de Vila Pavão
estarei defendendo que doi sim quem doer. Quero aqui também retratar sobre um
lixo, um entulho que foi colocado na área de festa eu fui lá e fiz uma transmissão ao
vivo, to errado que me cobre mais se chamar alguém da área ambiental e mostrar
aquilo tá errado porque aquilo ali é uma área de festa e não é um lixão. Eu fui lá no
local tirei as fotos e fiz uma transmissão ao vivo, me ligaram de lá também e falou
vereador vem da uma olhada, eu cheguei lá tem sofá velho. O senhor já viu aquilo lá
na área de festa? Tem sofá velho, tem entulhos de galhos, tem caixotes de madeira,
sem contar o odor que está saindo no meio daquilo. Escuta aqui, há pouco tempo
fizemos ali senhor presidente uma festa da POMITAFRO que aconteceu nessa
região de Vila Pavão. Eu sou favorável as festas que o nosso povo divirta, não tem
outra coisa vamos divertir a festa da POMITAFRO aconteceu brilhantemente, foram
muito parabenizado prefeito, secretário de cultura e outros que estiveram sob a
direção daquela festa, agora num lugar de festa caçambar lixo e jogar no local
daquele pelo amor de Deus. Então eu quero aqui que os senhores junto comigo, nós
conversamos com o secretário de obras, se continuar não nos atendendo nós vamos
fazer um ofício enviar a prefeitura, enviar direto a ele que ele venha dar explicação,
venha dar a sua explicação aqui a população de Vila Pavão aqui nessa tribuna, por
qual motivo não atende nós? Por qual motivo às vezes o funcionário público está lá
na área de festa trabalhando e em outras áreas vocês que são garis, eu recebi
reclamações porque não leva agua pra vocês. Eu sei que tem faltado. Estou falando
mentira aqui? Tem faltado, tá com carro pra cima e pra baixo, pega o carro, o
funcionário público ele está lá limpando a rua mais não é obrigado a trabalhar com
sede não. EÉ obrigado a trabalhar com ferramentas boas, uniforme legal, uma
botinha no pé. Certo! Eu já estou finalizando as minhas falas. Tem um minuto ainda,
obrigado senhor presidente. Então eu quero aqui pedir encarecidamente que o
secretário de obras de Vila Pavão nos atenda, atenda a todos os vereadores. Certo!
Ninguém aqui é melhor do que ninguém, nem um vereador da Câmara Municipal
Vila Pavão é perseguidor, nós estamos aqui exigindo o que é direito do povo e o
secretário de obras de Vila Pavão tem que respeitar isso porque ele pegou a pasta
na mão ele tem que assumir é de inteira responsabilidade de atender as dificuldades
do nosso povo de Vila Pavão. Fica aqui as minhas curtas palavras, o meu
agradecimento a cada um de vocês e uma ótima noite. Obrigado senhor presidente.
Prossegue o senhor presidente: 4º (quarto) vereador inscrito vereador Juvenal
Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Senhor presidente, cumprimentando o
senhor eu cumprimento a mesa, cumprimentar em nome da vereadora Vera
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cumprimento as mulheres. Cumprimentar o secretário de agricultura aqui presente.
Cumprimentar o nosso amigo doutor Celso sempre elegante. Né doutor? Está aí
quietinho no cantinho. Cumprimentar aqui os funcionários desta Casa, cumprimentar
a diretora agora do Veloso. Né Marcélia? Obrigado aí. A Ingrid, presidente do
sindicato sempre presente. Cumprimentar aqui o Jadismar que assumiu a pasta da
secretaria aí por uma semana. Né secretário? E o Jajá é danado rapaz, ele atende o
telefone, retorna a ligação, o vereador Bafaela não pode dar muita asa a ele que ele
é meio... Mais é eu acho que o secretário quando ele não atende o telefone é um
direito dele mais ele tem o dever e a obrigação de fazer o quê? Retornar a ligação
quando for possível. Né? Simplesmente é nosso dever né e isso não acontece. Eu
não bato mais no secretário de agricultura vamos deixa ele a vontade porque quem
planta vento colhe tempestade, então pra mim é bom. É cumprimentar aqui a
Parecida mais a Lucinha muito chique vocês duas, vocês são danadas. O meu
amigo aqui, esqueci o nome de novo o Júlio funcionário que presa o trabalho você
tem a minha aprovação mais tem das pessoas deste município, você só tem elogios
eu já falei isso aqui nessa tribuna da sua pessoa. É Cartegiani presente, as nossas
funcionárias, Rogério Briel mais uma vez presente, Rogério agora tem uma pasta
maior né presidente, vereadores, presidente agora da igreja assumiu o pai ...acho
que tem uns 100(cem) anos a frente daquela igreja e aí aprendeu fácil e está bem
assessorado. O Francinha é presidente da Associação do VX assumiu a pasta e vai
dar continuidade eu tenho certeza obrigado pela sua presença a gente fica alegre ter
essa Casa cheia cada vez mais cheia melhor né. Eu quero cumprimentar também o
Sidineu que está presente, obrigado por você ter vindo já conversou com o
secretário então está tudo ok. E Davi Welmer presente aqui o brigado Davi Welmer
pela sua presença também agradecer a todos de uma forma especial. O Xester
presta serviço a educação né Xester nós temos até uns pagamentos pra fazer aí
mais ouve uma, um pedido da comissão para que nós pudéssemos analisar um
pouquinho mais, mais está tudo ok, tudo tranquilo e eu acho que hoje não entra em
pauta mais na próxima sessão você pode ter certeza vai ser tudo aprovadinho não é
devido assim a gente querer é porque assim tem que analisar direitinho mais está
tudo ok porque hoje tinha muito, tem muitos projetos para ser aprovados então isso
cansa né mais vai ser tudo ok. Eu só quero aqui senhor presidente agradecer em
primeira mão, agradecer primeiro a Deus e depois o nosso trabalho, ao Henrique
secretário de agricultura que tem demonstrado ai Henrique sua lealdade ajudando aí
os vereadores, é a nossa comunidade e várias coisas você já atendeu eu mais o
vereador Marcos, eu agradeço muito a sua pessoa em nome do prefeito em nome
da secretaria de agricultura por você se desdobrar aí e eu tenho certeza que cada
vez mais você vai estar aí tendo elogios Desta Casa e da mesma forma agradecer
muito o secretário de saúde também senhor presidente e vereadores. O Cláudio é
uma pessoa que ele tem o meu respeito é uma secretaria, é uma pasta que é difícil,
vocês não tem noção no mundo do que é mexer com aquilo ali (cinco) dias na
semana. Tem que ter Deus na vida se não, não funciona não. Você mexe com todo
tipo de pessoa, às vezes tem pessoas que é de uma forma e de outra, não tem jeito
né, mais deixar o meu agradecimento a tudo aquilo que você já atendeu a nossa
comunidade. É agradecer também ao prefeito né, porque o chefe do executivo que
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direciona as coisas nas horas boas e nas horas ruins ele também está ali com a
caneta, então, de uma forma em geral atendido na medida do possível aquilo que os
vereadores tem pedido. Quero também aqui deixar as minhas cobranças não é, ao
secretário de saúde, ao prefeito a questão que eu já pedi na sessão passada senhor
presidente e vereadores a instalação dos ventiladores não foi atendido até hoje
ainda, permanece lá um calor horrível, é sofre pessoas de idade, que nosso posto ali
é muito movimentado, vem muitas pessoas que passam lá, a Marcélia sempre está
lá e crianças inclusive uma criança um sobrinho meu passou mal esses dias de novo
pela segunda vez devido o calor né porque não tem nada, não pode mais colocar
ventilador de teto, aquelas coisas, aquela situação toda. Mais será que vai ficar até
quando meu Deus? Uma coisa simples mais que traz uma diferença muito grande. A
questão da limpeza da caixa eu já vi com todos os funcionários não resolveu a
situação e isso traz a gente assim um poder aquisitivo fraco vereador Francisco
porque você pede, pede e vira as costas e vai embora né, mais eu creio que vai ser
resolvido. Né? A gente está pedindo e outra coisa a questão das trancas das portas
secretário Henrique se uma mulher for no banheiro a outra tem que ficar uma
vigiando a porta que parece que tem uma mola tic, que volta, ela não fecha, até
porque é antigo tem que trocar tudo aquilo ali com urgentemente mais ...também é
coisa simples mais é difícil porque as pessoas ficam lá e fica ajeitadinho. Então a
gente fica, a gente está cobrando isso aqui pra que as coisas, voltar a falar no
projeto que vai ser aprovado aqui vocês ouviram muito falar aqui hoje em abertura
de crédito suplementar, é tantos créditos suplementar de aluguéis, são aluguéis que
a prefeitura usa né, mais que tem doutor Celso, tem que ser visto aí da parte, da
parte do executivo principalmente a questão fiscal disso daí, tem que acompanhar
essas coisas. Isso não pode continuar né. Todos os aluguéis né, as pessoas que
tem essa parte, os fiscais que estão acompanhando isso daí estão deixando a
desejar, nós vamos aprovar isso daqui porque nós sabemos que o serviço foi
prestado. Não é! Os aluguéis foi usado, então a Câmara tem conhecimento disso
daí, mais se for olhar no fundo não é legal aprovar isso daqui porque não tem uma
fiscalização, não tem um acompanhamento Henrique né, dá parte, eu não estou
dizendo da parte do prefeito eu estou dizendo da parte da pasta do fiscal aqui que
acompanha isso aqui, então assim que isso não continua assim vereadores e vê, é
só acompanhar, o pessoal tem que ser responsável na pasta que está fazendo. Né!
E muitas das vezes nem sabe como que foi pago, mais nós temos a certeza de que
isso aqui é legal. Eu quero só colocar mais uma coisinha é sobre a prefeitura
secretário de agricultura de uma ponte inclusive está aqui os moradores Francinha, o
Rogério, o Sidineu né, lá eles são vizinhos aquela pontezinha no fundo do finado
Eclesiaste, são um monte de produtores ali que usa aquela ponte e ela não tem jeito
de passar mais nada o senhor pensa com carinho, eu tenho as fotos tiradas ali eu
queria depois da sessão uns 05 (cinco) minutinho passar pro senhor os slidesinhos
né, e o senhor ver com carinho aquilo ali porque é uma ponte simples a gente onde
pegar as pedras está tudo tranquilo, conversado e o senhor me ajudar nesta pasta
aí. Tem a outra aqui do, à retomada do Osvaldo Kipert da Peneira aquela ponte ela
já tem um aval legal pelo que eu vi no jornal hoje e a ponte também da Solange lá
Pedro Carlito porque todas essas tem transporte escolar né,precisa de uma
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pautazinha com mais agilidade se o senhor puder na medida do possível o senhor
vai estar nos atendendo. E só ver aqui um pouquinho e parabenizar o prefeito e aí
eu vou ter que falar secretaria de obras, não vai ter outro caminho pela recuperação
lá do Todos os Santos do calçamento, eu tive lá fiscalizando aquela obra bacana, tá
ficando acertadinha e aí é por isso que eu falo às vezes do secretário que ele atua
não tem, eu tenho elogios. Né Jorgão? O que, que custa retornar uma ligação? Eu
não vou dizer se o presidente ligar pra mim eu sei que eu tenho que atender dele
não, mais eu tenho a obrigação de retornar porque nós somos agentes públicos,
recebemos do povo o salário nosso todas as vezes. Então eu acho que tem que ter,
tem que ter respeito e aí eu passei, o povo está muito alegre, vai ter água boa né
senhor presidente, estamos aí tudo apreparadinho isso que tem que ser. É assim
que tem que funcionar trazer para o povo aquilo que povo de verdade merece, agora
se a gente cruzar os braços meu irmão a coisa não vai funcionar. Então assim
parabenizar de uma forma legal isso daí. Eu acho que se nós tivéssemos harmonia o
vereador Gecimar colocou isso daí da dentro hoje, vereador Aristeu colocou nós não
podemos aqui brigar pelas coisas pessoal nós temos que brigar pelo direito do povo
e aí nós vamos ter o retorno disso daí, meu muito obrigado. O senhor presidente
agradece o vereador Juvenal, usou o tempo certinho, é rapaz. Prossegue o senhor
presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em votação o Projeto de Lei
Executivo nº 005/2018 - 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 votação o Projeto de Lei Executivo nº 006/2018 - 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. Coloco em votação o Projeto de Lei Executivo nº 007/2018 - 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. Coloco em votação o Projeto de Lei Executivo nº
009/2018 - Abre crédito especial, altera os anexos do PPA e LDO de 2018, 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. Coloco em votação o Projeto de Lei
Executivo nº 010/2018 - Abre crédito especial, altera os anexos do PPA e LDO de
2018, 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. Coloco em votação o Projeto de Lei
Executivo nº 011/2018 - Abre crédito especial, altera anexos do PPA e LDO 2018, 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. Coloco em votação o Projeto de Lei
Executivo nº 01/2018 - Abre crédito especial, altera anexos do PPA e LDO 2018, e
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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:
Encaminho para as comissões analisarem e emitirem os seus respectivos pareceres
aos Projetos de Lei Complementar nº 001/2018 e 002/2018. Prossegue o senhor
presidente: neste momento ainda nesta Sessão convoco os Nobres Vereadores para
a Sessão Extraordinária logo após o término desta, para discutir e votar o Projeto de
Decreto Legislativo nº 001/2018 – Dispõe sobre a aprovação das Contas da
Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES, referente ao Exercício de 2015, de
responsabilidade do então Prefeito, Senhor Eraldino Jann Tesch. Coloco em votação
essa convocação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Neste momento encerro a Sessão do dia 06 (seis) de
março e em nome de Deus declaro encerrado essa Sessão Ordinária e para constar,
Eu Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata que depois de
aprovada será assinada. Vila Pavão – ES, 06 de Março de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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