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

Ata da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 17 de Abril de 2018.
Aos dezessete 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 67,
Versículo 1-2. 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 e todos que se fazem
presentes nesta plenária. Prossegue o senhor presidente: solicito ao primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss para mencionar as ultimas atas. Ata da 23ª
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 20 de
março de 2018; Ata da 12ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila
Pavão – ES, ocorrida no dia 28 de março de 2018 e 24ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 03 de Abril de 2018. Estão
em discussão as Atas. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação as
Atas. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por
unanimidade. Prossegue o senhor presidente: solicitando ao primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do Expediente do Dia como segue:
Projeto de lei Executivo nº 019/2018 – Cria cargo de provimento em comissão de
Assessor de Planejamento Orçamentário, Contábil e Finanças Municipal, e sua
respectiva vaga, e dá outras providências. Por Questão de Ordem o vereador
Edvaldo Rodrigues Santos pediu a dispensa da leitura dos projetos, pediu que
fossem 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
020/2018 – Altera os anexos do PPA e LDO de 2018, abre crédito especial e dá
outras providências; Projeto de lei Executivo nº 021/2018 – Abre crédito especial e
altera o PPA e LDO de 2018 e dá outras providências; Projeto de lei Executivo nº
022/2018 – Autoriza pagamento indenizatório relativo a locação de imóvel urbano, e
dá outras providências; Projeto de lei Executivo nº 023/2018 – Abre crédito especial,
altera anexos do PPA e LDO de 2018 e dá outras providências; Indicação nº
005/2018 de Autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES, que
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solicita ao presidente desta Casa Legislativa, após aprovação da Egrégio Plenário,
envie a presente Indicação remeta ao Senhor prefeito Irineu Wutke, para que o
mesmo envide esforços no sentido de tomar as medidas necessárias e urgentes em
promover a ampliação do cemitério municipal, localizado na Rua 8 de Setembro, no
Bairro centro, nesta cidade de Vila Pavão/ES. Após as leituras dos projetos
pronunciou o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência do
Projeto de lei Executivo nº 019/2018 – Cria cargo de provimento em comissão de
Assessor de Planejamento Orçamentário, Contábil e Finanças Municipal, e sua
respectiva vaga, e dá outras providências. Está em discussão a urgência do projeto.
Observação: Por problemas na gravação da Ata as falas dos vereadores Aristeu
Reetz, Valdeci Buge, Edvaldo Santos Rodrigues e Juvenal Medici Ferreira não foram
transcritas. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Reprovado por unanimidade.
Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº
020/2018 – Altera os anexos do PPA e LDO de 2018, abre crédito especial e dá
outras providências. Está em discussão a urgência do projeto. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o Regime
de Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº 021/2018 – Abre crédito especial
e altera o 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.
Está em discussão o Regime de Urgência do Projeto de lei Executivo nº 022/2018 –
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 023/2018 – Abre crédito especial, altera
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: (...).Secretário de obras do nosso
município e meio ambiente Izaias Tressmann, cumprimentar o senhor Vagmar
produtor rural, o senhor Davi Wellmer, cumprimentar Jadismar, cumprimentar o
produtor rural é o Legione Rossim tá., e outros mais que estão, que encontram aqui
presentes. Pronunciamento do Presidente. Nesse 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 para uso da Tribuna vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim
se pronunciou”. Boa tarde senhor presidente, boa tarde companheiros vereadores,
boa tarde aos nossos funcionários públicos, quero aqui desejar uma a boa tarde
especial aos nossos produtores rurais também a Lemoa presidente da associação
PAA, Izaias Tressmann ex-vereador do nosso município de Vila Pavão e exsecretário de obras, Uelikson Boone (Bolinha) também ex-vereador e ex- secretário
de agricultura do nosso município de Vila Pavão, as funcionárias da Câmara, enfim
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também tem o nosso amigo Vagmar, o nosso amigo Pionte muito obrigado pela sua
presença, nosso amigo Osmar grande locutor. Eu seguindo as minhas palavras o
Gedismar, Gedismar também que é subsecretário de agricultura do nosso município
de Vila Pavão, o nosso, me fugiu da memória, Zé da Uva muito obrigado pela sua
presença. Eu seguindo as minhas palavras quando eu citei aqui sobre a questão
desse regime de urgência que foi derrubado agora pouco, na realidade o município
de Vila Pavão hoje não está podendo gastar muito não, a gente está, a gente está
precisando mesmo é diminuir os gastos e investir mais na agricultura do nosso
município e no momento também que eu citei sobre a queda do regime de urgência
eu não quis aqui também falar do nosso secretário de agricultura está de parabéns
pelo seu trabalho que está prestando o nosso município de Vila Pavão e nós temos
aí, estamos aí com 06 (seis) pá niveladora às vezes acompanhando as redes sociais
vejo algumas pessoas criticando os secretários da administração mais ó gente me
desculpem não tem como trancar as torneiras do céu porque quem manda no tempo
é Deus e Deus faz tudo no seu tempo certo. Às vezes hoje a patrol passa na
estrada, entendeu vereadores? Quando é amanhã chove em cima, o cidadão ontem
estava reclamando que a estrada estava cheia de buraco, a patrol passou no local
como aconteceu essa semana num determinado lugar e quando vim acompanhar a
rede social hoje o pessoal parece que já pega o vereador Bafaela como escudo e
marca, sempre marca, eu não sou o bom samaritano e não sou solucionador de
todos os problemas município de Vila Pavão porque por incrível que pareça nós
somos em 09 (nove) vereadores na Câmara Municipal, aqui em Vila Pavão não tem
só o vereador Edvaldo Santos (Bafaela) nós somos em 09 (nove), nós trabalhamos
em parceria. Certo! Aí começa a dar paulada os vereadores não testão fazendo isso,
eu queria dizer aos senhores a toda a nossa sociedade do município de Vila Pavão
que vereador não constrói escola, vereador não constrói posto de saúde, vereador
não tem autonomia de construir calçamentos, vereadores fazem indicação e aprova
projeto que é enviado a esta Casa de leis, então espera lá gente, hoje infelizmente
eu na minha casa senti Bolinha um pouco como ouviu muitas a situações na rede
social. Entendeu vereador Valdeci Buge? Fizeram à solicitação da máquina essa
semana passou no local quando foi ontem choveu, quando foi hoje meteu o pau na
administração. Pô, espera aí. Quem manda lá no céu é Deus ou o Irineu Wutke?
Quem manda lá no céu é Deus ou os vereadores da Câmara Municipal de Vila
Pavão e os secretários? E outra coisa eu queria até pedir a gentileza o sua
Excelência o subsecretário de agricultura do nosso município de Vila Pavão assim
que dá uma estiagensinha legal aí, dar mais uma avançada pra nós aí nessa região
de Praça Rica, região do vereador Juvenal Medici e do vereador Marquinho, a região
do Córrego Boa Sorte, essa semana me ligaram 05 (cinco) pessoas daquela
comunidade do Córrego Boa Sorte. Entendeu vereador Marquim e vereador
Juvenal? Sobre a questão do ônibus que passa naquela região chega uma
localidade chega até o Jair Jerônimo aquele pessoal ali, ali é um pouco difícil quero
lembrar que o ônibus escolar que passa naquela região transporta criança, ali temos
lugares um pouco elevado que é até perigoso na época de chuva e é uma grande
responsabilidade tanto do motorista e também daquelas crianças que são
transportadas ali, então pedir a sua Excelência aí. Entendeu seu secretário? Dá uma
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olhada com carinho naquela região ali, da uma patroladazinha se tiver como levantar
a parte perto do Jair Jerônimo faça isso para transportar as nossas crianças com
mais segurança. Eu quero pedir a sua Excelência o Excelentíssimo presidente Desta
Casa, os nossos companheiros vereadores essa semana eu quero que, quero pedir
ao senhor também vice-presidente Desta casa senhor vereador Juvenal Medici que
mora naquela comunidade o senhor e o Marquim Kloss o senhor sabe o caso que
aconteceu nessa semana naquela comunidade. Né? Foi na segunda-feira a minha
sobrinha, a minha sobrinha Aline ela, aconteceu um caso tão grave com ela se as
pessoas não socorressem provavelmente ela tinha entrado em óbito, mãe de 03
(três) filhos e infelizmente estes casos acontece no município de Vila Pavão, a
agressão é doméstica. A vereadora Vera nós temos que tomar as providências junto
ao poder judiciário, junto à delegacia de polícia civil, cobrar a polícia civil, cobrarao
delegado regional, polícia civil do nosso município mais rigor em cima desses
indivíduos que aproveita da fraqueza das mulheres e partem pra agressão às vezes
embriagado e o caso fica por isso mesmo mais a minha sobrinha não. O camarada
deu várias coronhadas na minha sobrinha, ela foi espancada até cair no chão,
depois foi efetuado o disparo sobre ela porque foi comprovado no hospital. Certo!
Amanhã estou levando pra Vitória, contei até com o apoio dos vereadores, vereador
Valdeci Buge deu apoio, vereador Juvenal Medici se colocou a disposição, Marquim
Kloss e os outros vereadores, esses casos infelizmente presidente, vereadores eles
não podem acontecer no município de Vila Pavão. Eu falo aqui e está sendo
gravado o que estou falando meu nome talvez todo mundo não conhece Edvaldo
Rodrigues Santos mais conhecido com o apelido de Bafaela se eu ver esses casos
acontecendo no município de Vila Pavão o indivíduo embriagado, agredindo a
doméstica em casa, batendo na mulher pode ter certeza que através de mim ele vai
parar na cadeia, vou meter ele no fundo da cadeia, que eu acho um absurdo, estou
indignado, essa semana eu passei muito mal. Topei com o vereador Valdeci Buge e
ele me apercebeu que eu não estava bem semana toda, diz que homem não chora
mais eu chorei semana toda que a minha sobrinha foi transportada na viatura para
delegacia e o delegado de lá que estava de plantão de barra de São Francisco não
ouviu ela porque ela lançava sangue o tempo todo, vomitando e eu sei que em Vila
Pavão ocorre esse tipo de coisas no nosso município e fica calado eu quero pedir
aos senhores, as senhoras se ver isso com o seu vizinho denuncie. Ponha na
cadeia. Não tenha medo desses bandidos não porque homem que lava a mão em
mulher pra mim é bandido. Certo! Ocorreu com a minha sobrinha eu vou levar ela
embora amanhã e tem mais procurei informação ao promotor de justiça de São
Mateus e vamos conversar também com o promotor de Justiça também de Nova
Venécia que é o promotor criminal é o Leonardo Benine e pedir que seja tomadas as
medidas mais rigorosas em cima desse indivíduo que levou quase a óbito a minha
sobrinha, fica aí a minhas palavras e o meu muito obrigado e muito indignado
também. O senhor presidente agradece ao Excelentíssimo vereador Edvaldo
Rodrigues Santos. O 2º (segundo) vereador inscrito para fazer uso da tribuna
vereador Valdeci Buge. “Assim se pronunciou”. Eu quero aqui cumprimentar a mesa,
o presidente, a vereadora Vera, Bolinha presente aí, e a Lemoa da associação e em
nome da Lemoa eu cumprimento a todos os sócios, o Jadismar presente, seu
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Gasolli, Davi Wellmer, o ex-vereador Isaias presente aí, sua presença é bem vinda,
o Valquimar está aí, a doutora e os funcionários da câmara e a professora lá do
CEIER (Centro Integrado de Educação Rural) presente também. Eu quero aqui o
companheiros vereadores tudo pelo que eu vejo, pelo que eu ando no município
você sabe quem é o culpado porque não tem estrada? Primeiro o prefeito pelo que
eu vejo é o meio ambiente, Ibama são os órgão ocupado, culpado por nossas
estradas eles não deixam tirar cascalho, eles não deixar jogar cascalho nas estradas
porque esses órgão aqui no município eu quero, eu vou citar o meio ambiente sim.
Vou citar por quê? O meio ambiente municipal, meio ambiente Estadual, eles não
vem aqui e não entra no ônibus escolar aí na chuva e pede o motorista passar beira
rio São Gonçalo, lá em Praça Rica, no Quinze, eu quero ver eles entrar, se eles são
homens pra assumir e entrar 02 (dois) quilômetros se eles entrar eles vão liberar o
cascalho. Isso é uma vergonha esse meio ambiente do nosso Estado e do
município. Nós tem como botar eles aqui pra fazer uma reunião aqui e convidar a
comunidade pra eles se explicar aqui dentro pra comunidade porque eu vou com o
prefeito, o prefeito fala é o meio ambiente e o Ibama não libera. Eu vou com o
secretário de agricultura é o Ibama e o meio ambiente não libera. Então quem são os
culpados? São eles. Eles tem que se explicar aqui por que não pode. Deixa os filhos
deles se tiver um filho desses papaizinho estudando aí nessas estradas de chão vê
se não liberava o cascalho pra cascalhar as nossas estradas. Isso é uma vergonha!
Eu fui na Figueira Isaias perto da associação lá no Joãozinho ali tem um buraco que
faz vergonha, duas caçamba de terra resolve aquilo ali são um dos problemas.
Quantos problemas não têm? Então eu peço aos senhores vereadores já pedi ao
presidente da Câmara pra tentar entrar em contato com o Ibama e meio ambiente e
convocar eles aqui pra explicar porque não pode pegar um cascalho pra cascalhar
nossas estradas ou eles tem que matar os alunos do município pra acabar com a
população do município. Na nossa região não entra ônibus mais não eles culpa a
chuva, a chuva não tem problema não, cascalhou o ônibus anda qualquer dia,
qualquer hora passa nessas estradas. São minhas palavras, muito obrigado.
Pronunciou o senhor presidente: Obrigado vereador Valdeci Buge. O 3º (terceiro)
vereador inscrito para uso da Tribuna Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”.
Boa noite senhor presidente em nome de Vossa Excelência cumprimento os demais
vereadores. Cumprimento aqui o plenário quero ainda citar alguns nomes se
encontram conosco 04 (quatro) ex- vereadores quero cumprimentar os exvereadores aqui presente, através do presidente da cooperativa e da presidente da
associação cumprimento os demais produtores aqui presente, cumprimentar os
funcionários públicos aqui presente, de uma forma geral cumprimentar a todo
plenário que se encontra e é muito bom a presença de vocês aqui. Quero iniciar as
minhas palavras senhor presidente e companheiros já ouvimos aqui falar da
agricultura, falar com respeito aí das nossas estradas do município mais eu queria
falar um pouquinho também sobre a agricultura e falar da agricultura quero falar da
agricultura familiar e quero enfocar falando da agricultura familiar da CAF
(Cooperativa da Agricultura Familiar) que é a cooperativa da agricultura familiar. Nós
reunimos no dia 06 (seis) desse mês em assembleia ordinária e depois que terminou
ali a assembleia o presidente e o tesoureiro me pediu para que tivesse aqui nessa
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sessão fazer o uso da palavra e falando um pouquinho sobre a cooperativa, falando
do relatório que foi prestado ali, da prestação de contas do ano de 2017 (dois mil e
dezessete). Nós antes de falar do relatório quero descrever um pouquinho o que é a
cooperativa. Nós sabemos que é um sonho lá do passado que os que ocupava tanto
o executivo, tanto alguns secretários de agricultura tinha interesse em criar em
nosso município, sentasse, central das associações ou até mesmo um outro órgão
que fosse parecido com a cooperativa mais não conseguiram, na época então
criaram aqueles grupos produtivos e construíram ali o centro de comercialização e
sempre em reuniões se falava em criar essa cooperativa, onde em 2014 (dois mil e
catorze) em março de 2014 nós então reunidos ali com o Sindicato dos
Trabalhadores, com Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural), com a secretaria do município nós então conseguimos a construir
essa cooperativa e foi muitas dúvidas até aqui agora, até chegarmos aqui e passouse 02 (dois) anos vimos então o centro de comercialização sendo administrado pela
prefeitura passou bem, nós sabemos que os nossos produtores tiveram alguns
resultados e no final de 2015 (dois mil e quinze) veio aquilo ali centro de
comercialização fechou não sei se foi por desleixo ou falta de responsabilidade dos
que administrava mais fechou e trazendo grande prejuízo pros nossos pequenos
produtores e aí então a cooperativa já estava com os documentos todos prontos
entrou em contato com o prefeito e conseguimos fazer um contrato ali de concessão
até 2021 ou 2023 (dois mil e vinte e um, dois mil e vinte de três) me parece, nós
temos este contrato com a prefeitura para a cooperativa estar comercializando os
produtos dos sócios e dos pequenos produtores desse município. E dessa vez nós
queremos aqui colocar o seguinte a pedido do presidente e do tesoureiro nós
tivemos um prejuízo que se não estivesse aquilo ali funcionando em 2017 (dois mil e
dezessete) em 2016 (dois mil e dezesseis) nós abrimos ali em 2016 no mês de
agosto, funcionou de agosto até dezembro, em 2017 (dois mil e dezessete) foi feito
ali mais R$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais) provindo da agricultura familiar
do nosso município e a cooperativa fechou o ano de 2017 (dois mil e dezessete)
com um lucro de R$ 26.000,00 (vinte seis mil e poucos reais) então nós sabemos
que aquilo dali não dá prejuízo, pode não ter lucro muito grande mais não dá
prejuízo. O que eu quero dizer com isso/ A pedido dos companheiros da cooperativa,
da liderança da cooperativa ali, é que nós precisamos dar mais apoio a nossa
agricultura familiar nós sabemos que essa Casa aqui não tem medido esforços para
contribuir com a agricultura familiar do nosso município. Tanto é que nós já fizemos
algumas indicações com respeito a nossa agricultura vereadora Vera mesmo fez
uma indicação com respeito ao viveiro nós aprovamos, nós ampliamos aquele
pedido da senhora se sabe muito bem disso dando assim apoio a nossa agricultura
e nós precisamos de melhorar mais com respeito a agricultura. Nós ainda estamos
lutando desde o ano passado com respeito aquele ticket o vale feira e nós
aprovamos aqui há poucos dias atrás aqui a regularização da feira para então nós
começarmos a cobrar mais do executivo com respeito ao vale feira e eu queria aqui
em público senhor presidente que nós poderíamos sair na frente como Câmara
Municipal criar o nosso vale –feira pros nossos funcionários dessa Casa para estar
ali comprando da agricultura familiar, se nós esperarmos ... dando continuidade aqui
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no gogó porque deu problema e dando continuidade senhor presidente se tiver
como, não sei se tem possibilidade pra isso para estar criando esse vale feira pros
nossos funcionários, nós só temos 10 (dez) funcionários nessa Casa aqui para que
nós possamos sair na frente e aí depois nós temos mais condições de cobrar do
prefeito se então fazermos esse vale –feira pros nossos funcionários. E com respeito
que nós estamos falando que essa Casa tem dando apoio é que nós temos lutado
com respeito a defender a agricultura familiar é que nós temos que cobrar mais do
executivo, nós sabemos que parece que existe pouca preocupação com a
agricultura que quando você vê o prefeito falar que quer fechar as escolinhas do
interior você pode saber que ele não está preocupado nem um pouquinho com os
agricultores aonde quer tirar o filho do agricultor lá do interior e trazer pra estudar
aqui na cidade, então nós temos que se preocupar em bater de frente contra isso
para que isso não venha a acontecer, estão dizendo que tem que contar gastos não
vejo corte de gasto em fechar as escolas do interior e com respeito ainda falando
sobre a cooperativa nós estivemos esses tempos atrás visitando a Ceasa (Centrais
de Abastecimento do Espírito Santo) e já conversamos, conversamos com o
secretário de agricultura do município ele já se prontificou em estar nos ajudando
para que possamos daqui pra frente empenhar esses grupos produtivos, voltar com
aquilo novamente o que deu certo naquela época para então estarmos levando os
nossos produtos daqui para a Ceasa de Vitória. São essas as minhas palavras.
Conceder a palavra ao nosso nobre vereador Bafaela (...). São essas as minhas
palavras o meu muito obrigado a todos. Pronunciou o senhor presidente: Muito
obrigado vereador Gecimar Rodrigues. O 4º (quarto) vereador inscrito para o uso da
palavra vereador Francisco de Assis Campos. “Assim se pronunciou”. Boa noite a
todos. Boa noite ao presidente desta Casa em nome do presidente desta Casa
cumprimento todos os homens que estão aqui dentro. Meu boa noite a vereadora
Vera esse boa noite será para todas as mulheres que está aqui Nesta Casa,
secretários, ex-vereadores. Eu vou falar um pouquinho Senhor presidente, senhor
presidente da Câmara falta de educação, de respeito e indignado que um dia desse
não teve no nosso município, nós tivemos um falecimento aqui da mulher do nosso
ex-prefeito, ela foi 3ª (terceira) dama por 03 (três) vezes porque que tem ponto
facultativo na prefeitura quando dá na quarta-feira eles enforca quinta e sexta e
porque que não deram presidente ½ (meio) dia de serviço, podia ser ½ (meio) dia
de serviço para eles ir no funerário da dona Neuza. Isso é uma falta de educação,
uma falta de respeito com uma pessoa que representou o nosso município a 20
(vinte) anos, então eu não estou indignado, eu me sinto envergonhado que pra mim
isso é um desprezo, desrespeito, falta de educação com uma pessoa do nosso
município. Por que o dia que perguntar a qualquer um de vocês aqui a onde que
enterra o rico e a onde que enterra o pobre? Eu tenho o maior orgulho de falar a
onde que o pobre é enterrado eu também sou. O rico é enterrado no cemitério lá do
fundo no mesmo lugar que eu que não tem um melhor do que o outro não, então
isso é uma falta de respeito, uma falta de respeito com uma pessoa que comandou o
município a 20 (vinte) anos. Uma mulher que nunca fez mal nem a uma barata eu
posso aprovar que eu tenho 41 (quarenta e um) ano de Vila Pavão, isso não é
indignação não é uma falta de vergonha, uma falta de respeito porque pra fica atoa
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quinta e sexta-feira ai pode ficar agora pra ir num velório de uma mulher, uma
pessoa humilde, uma pessoa digna, uma pessoa educada, uma pessoa de respeito
eles não pode dar ponto facultativo é isso aí muito obrigado. Pronunciou o senhor
presidente: Muito obrigado vereador Gecimar Rodrigues. O 5º (quinto) e ultimo
vereador inscrito para o uso da palavra vereador vice-presidente Juvenal Medici
Ferreira. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos eu quero aqui mais uma vez
agradecer a Deus por todos que aqui estão. Quero cumprimentar o presidente desta
Casa senhor João Trancoso, cumprimento a mesa, os vereadores, em nome da
vereadora eu cumprimento as mulheres aqui presente, agriculturas, presidente de
associações, produtores, funcionários públicos, os nossos funcionários, as mulheres
funcionárias, os homens. Cumprimentar aqui o ex-vereador Isaias. Tempo hem
vereador que você não vem aqui mais! Nós ficamos alegres com a sua presença, da
mesma forma o ex-vereador e ex-secretário de agricultura Bolinha cumprimentar a
sua pessoa, da mesma forma Ademir ex-vereador e ex-secretário de saúde né,
cumprimentar o secretário de agricultura Henrique e a ex-vereadora também aqui
né, representou as mulheres. Foi um mandato né? Sim, a gente fica alegre aqui com
essa Casa cheia. Eu quero senhor presidente só relatar aqui pegar uma carona com
o vereador Francisco e com o vereador Edvaldo (Bafaela) faltou aí o respeito, né,
faltou ser humano nesse dia, talvez assim por falta às vezes nem por querer mais é
uma falha inaceitável isso daí. Colocando as suas falas vereador a questão da Aline
lá da Praça Rica foi um troço terrível isso vem acontecendo já há mais tempo isso
não de agora né, e assim tudo que vem acontecendo e que ninguém olha ela as
vezes também tampava, tapeava né e aí engrossou o caldo e por nada a tragédia
não era maior né, mais já está preso, lugar de homem bravo é lá onde se tá e vai
ficar um bom tempo, então assim é, e também a não permanecia da polícia em
nossa comunidade vereador Marcos né, a polícia só tá indo em nossa comunidade
quando a gente liga e muita das vezes nem quando liga né, e eu vejo assim que tem
que ter mais permanência, segurança tem que ser pra todos nosso município é
pequenininho e dá pra se trabalhar. Eu quero aqui colocar também sobre a questão
dos carreadores no dia 27 (vinte e sete) do 03 (três) de 2017 (dois mil e dezessete) a
Câmara teve uma iniciativa né presidente e vereadores, fizemos um projeto de lei
legislativo que ali neste projeto foi aprovado por unanimidade, foi muito bem
colocado, isentando 03 (três) horas para cada produtor rural, patrol para fazer os
carreadores né, eu vejo, não vejo problema nenhum né, estive no gabinete do
prefeito a poucas horas antes de vir aqui pra sessão pra ter a certeza de que ele ia
sancionar essa lei e não vai sancionar a lei né, é uma forma de pensar dele, é o
jurídico dele né, segundo o que ele me diz ele não consegue atender as coisas
públicas, segundo ele carreadores é particular da porteira pra dentro então não vai
isentar e pelo que eu estou vendo não vai ter carreador nós vamos ficar aí o 6º
(sexto) ano consecutivo sem ter pelo menos carreador pra poder tirar aí os cafés da
roça. Então assim, eu não, né, ao longo dos anos que sou vereador e já faz tempo
vereador Isaias, nós trabalhamos juntos o senhor foi um campeão aí também foram
muitos mandatos, nunca foi notificado por fazer carreador, porque é uma coisa anual
né, é uma coisa que tira a carga das costa da gente ao menos um pouco né, a
mesma forma eu falo do cascalho, cascalhei as estradas, eu sou um que tem
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coragem pode me prender lá no promotor eu pergunto eles se ele tem um filho que
estuda aqui na nossa comunidade, na nossa região principalmente Praça Rica pra
ele ver que são montanhosas né. Se ele tivesse um filho aqui talvez ele liberaria
esse cascalho né, mais o poder executivo também tem que ter mais coragem
secretário Henrique de fazer carreador, manda o documento aqui, nós vamos
aprovar, nós ajuda né, porque não tem um cristão nesse mundo hoje que não vai
responder ao Ministério Público quando ele está governando as coisas públicas. Não
tem um! Ele pode ser um santo ele vai responder sim até por fazer uma coisa de boa
fé ele responde. Eu fui notificado no mandato passado porque nós fizemos lá uma
comissão de vereadores e avaliamos por menos o terreno Isaias, aquele terreno de
Praça Rica, você fez parte da comissão, o vereador Ademir, ex-vereador fez parte
da comissão nós pagamos por menos e fui notificado aí eu perguntei ao Promotor o
porquê fui notificado? Por que isso daqui? È porque vocês não estavam capacitados
para fazer essa avaliação. Tinha que ser mais, então veja bem às vezes você paga
menos aí você pensa, estou fazendo uma coisa boa e UPP do Ministério Público ou
o Promotor seja ele quem for né, é errado. (...) Sim. (...) Sim. (...) Sim.(...) Pois é (...).
Então eu vejo, eu vejo assim que esta faltando a gente, a gente cobrar mais como o
vereador colocou, sim, mais cobrar, cobrar, cobrar nós temos que ter mais coragem
de chamar o prefeito, tem que partir dele, eu falei com o prefeito é assim que vai que
ser, ele infelizmente é assim. Então assim, é tá condenando o município mais nós
temos que ter mais coragem eu sou um que assino, assino para o cascalhamento
das estradas porque isso tem que ser feito. Tem que ser feito. Entendeu? O nosso
município está parado, a panha está chegando conversei com o prefeito hoje, o
produtor nós procurou você lembra secretário que eu falei com o senhor é o mesmo
problema nós vamos fazer dá trabalho isso mesmo mais graças a Deus por isso né.
Mais eu creio que né, que tá faltando aqui mais coragem. Se nós for levar no pé da
letra, eu não estou falando aqui que é pra fazer nada errado não, eu estou aqui
apenas dizendo que nós vamos responder ao Ministério Público sendo certinho,
sendo tudo torto, empenado mais assim por cascalhar uma estrada. Mais nós temos
argumento enche um ônibus de aluno solta esse troço num morro abaixo aí e aí?
Quem manda no ... Vai prender motorista, vai prender o dono da empresa, prefeito,
vereador porque autorizou né, então tem muita coisa aí que tem que ser vista e que
nós podemos nos defender e com o prefeito né, e esse cascalhamento tem
necessidade, ele tem urgência de ser feito né. Eu quero colocar e voltar a repetir
aqui eu tive em Vitória essa semana quarta-feira cobrei a empresa terceirizada que
já tem 06 (seis) meses que o governo do estado diz que terceirizou a manutenção
desse caminho do campo de Praça Rica a Vila Pavão a e até hoje nada. Já não tem
mais placas, você não vê as placas mais, já é um asfalto estreito que é caminho do
campo né, e precisa da manutenção, então cobrei isso lá vamos aguardar de novo
diz que a partir de, do dia 15 (quinze) toda vez que você cobra é dia 15 (quinze), dia
15 (quinze) já virou mania e nada de manutenção do asfalto. Então eu fico assim
meio chateado senhor presidente e vou embora triste porque eu sou sincero o que
eu disse aqui eu falei com o prefeito não aguento mais de tanta cobrança de
carreadores e cascalho meu Deus tenho como apostar que o nosso município se
não tiver estradas cascalhadas para, para tudo né e nós temos como argumentar
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isso aí no Ministério Público, no Promotor um monte que pedir vai. Entendeu. Então,
eu tive, eu já fui mais ou menos umas 200 (duzentas) vezes no Ministério Público, a
ultima vez que eu fui no Ministério Público eu só quero deixar aqui sobre a questão
do projeto de lei que o vereador diz que não pode receber 13º (decimo terceiro) e
nem férias, 1º (primeiro) tem o ditado popular que não faz nada 2º (segundo) a onde
vai o imposto que nós paga R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) todos
meses vai pro Governo federal e na audiência que saiu esse assunto vereador
Isaias eu perguntei a onde vai os R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais)
que nós paga de imposto todos os meses. O senhor tinha assim como dar uma luz?
Ele falou comigo que não trabalhava na área contábil não. Não sabe informar. Né,
agora bater nos vereadores e falar que vereador não precisa receber décimo,
decimo 13º (decimo terceiro) que não pode. Vocês vão votar isso lá? Entendeu?
Então porque não responde a pergunta. Eu acho que todo mundo que paga imposto
ele tem o direito de receber 13º (decimo terceiro) e férias dele todo mundo, todo se
contribui por isso aqui não vai ser diferente. Entendeu? Já tem muitas Câmaras
senhor presidente que adotou a lei isso já é há muito tempo. Há muito tempo, mais
igual eu estou falando vamos aguardar sempre é bom se resguardar. Então essa
aqui é minha indignação não estou aqui metendo o pau no prefeito, não estou aqui
denegrindo a sua imagem muito menos eu apenas citei, agora é duas coisas de
necessidade que o produtor precisa e merece cascalho e os carreadores.
Pronunciamento do senhor presidente agradecendo ao vereador e vice-presidente
Juvenal Medici Ferreira. Neste momento quero aqui agradecer a presença de
algumas pessoas que chegaram né, a presença do secretário municipal de
agricultura e meio ambiente José Henrique. Cumprimentar aqui também a presença
e agradecer a presença do Júlio né, chefe de setor, do produtor empresário do
sorvete Izael Pionte, agradecer aqui a presença também da esposa do ex, do
tenente Helmer aqui presente e alguns mais que chegaram ai né, por esse
momento. Prosseguindo o senhor presidente: Neste momento passamos para a
Ordem do Dia: Coloco em discussão o projeto de lei Executivo nº 020/2018 – Altera
os anexos do PPA e LDO de 2018, abre crédito especial e dá outras providências.
Está em discussão o projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em
votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto de
lei nº 020/2018 - Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei
Executivo nº 021/2018 – Abre crédito especial e altera o 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. Projeto de lei nº 021/2018 - Aprovado por unanimidade. Coloco
em discussão o projeto de lei Executivo nº 022/2018 – 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. Projeto de lei nº
022/2018 - Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei
Executivo nº 023/2018 – Abre crédito especial, altera 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
283
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

contrário se levante. Projeto de lei nº 023/2018 - Aprovado por unanimidade. Coloco
em discussão a Indicação nº 005/2018 de Autoria dos vereadores da Câmara
Municipal de Vila Pavão/ES, que solicita ao presidente desta Casa Legislativa, após
aprovação da Egrégio Plenário, envie a presente Indicação remeta ao Senhor
prefeito Irineu Wutke, para que o mesmo envide esforços no sentido de tomar as
medidas necessárias e urgentes em promover a ampliação do cemitério municipal,
localizado na Rua 8 de Setembro, no Bairro centro, nesta cidade de Vila Pavão/ES.
Está em discussão a Indicação. Com a palavra o vereador Gecimar Rodrigues.
“Assim se pronunciou”. Essa indicação aqui senhor presidente e demais vereadores
sobre o cemitério nós fizemos essa indicação com todos os vereadores é justamente
por causa de muita reclamação que nós temos visto. Além de nós termos ciência, ter
conhecimento como se encontra a situação do cemitério municipal nós, com todas
as pessoas que nós conversamos reclama daquela situação que se encontra e nós
formamos, tomamos a liberdade, nós vereadores de então, nós já reunimos com o
prefeito há tempos atrás e parece que nós já encontramos muitas saídas naquele
diálogo que nós tivemos com ele aqui, então tomamos essa decisão de fazer essa
indicação medimos a área que precisamos e dentro da nossa ideia, da nossa, do
nosso projeto da Câmara é um projeto bom porque nós vamos pegar uma área de,
vamos tentar se consegue pra ampliação do cemitério, uma área total de 9.100 m
(nove mil e cem metros) ela vai pegar do cemitério até próximo a Igreja Missouri lá
em cima. O local a onde tem como construir a capela mortuária também mais pra
isso eu acho que nós vereadores, nós não vamos ter só nós, nós não vamos
conseguir ter pernas pra isso, pra negociar, pra conseguir isso daí. Eu acho que nós
vamos precisar da comunidade pra entrar junto conosco para então nós conseguir
isso, tentar negociar com o prefeito, conversar pra saber que aquela área ali
pertence a família dele. A gente sabe das dificuldades que pode surgir com respeito
a documentos mais acredito eu se a comunidade, se vocês comunidade entrar junto
conosco nessa batalha aí eu acho que nós vamos conseguir e assim então ampliar o
cemitério, murar e construir ali aquela capela mortuária. Pronunciou o senhor
presidente; Está em discussão a Indicação. Com a palavra o vereador Edvaldo
Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Mais uma vez boa noite a todos vocês,
quero aqui agradecer a presença da professora esposa do subtenente Helmer
comandante da companhia de polícia do nosso município de Vila Pavão, muito
obrigado pela sua presença. Prosseguindo aqui as palavras, pegar uma carona nas
palavras do nobre vereador Gecimar, a pouco tempo quero aqui em 1º (primeiro)
lugar agradecer a presença da sua Excelência secretário municipal de agricultura do
nosso município de Vila Pavão José Henrique, também do chefe de setor o nosso
amigo, fugiu da memória Júlio, desculpa. A realidade hoje, eu tenho passado ali com
reclamações de pessoas que as vezes ligam falando: vereador já que eu vi você na
rua dá uma olhada na região do cemitério por volta das 8:00,9:00 h (oito, nove
horas) da noite, eu só sei dizer que segundo as informações das pessoas que
moram naquela região ali senhor presidente é a frequentação dentro daquela área
ali é constante. Eu não posso passar sem se informar direito mais acredito eu que
uma pessoa quando está dentro de um cemitério tarde da noite, tá caçando o que lá
dentro? Porque lá tem aqueles que Deus chamou e está lá descansando. Se não
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tiver lá que lá dentro não tem nada o que procurar. Tem alguma coisa de valor pra
procurar dentro do cemitério? E depois aquela área dos fundos ali por incrível que
pareça, qual é a utilização daquilo a não ser macega, mato, entendeu? Uma estrada
mal feita, passa nos fundos ali. certo! E segundo informação que eu tenho que tem
alguns camaradas que pulam naquele fundo sabe Deus pra praticar o que ali dentro.
O cemitério de Vila Pavão hoje o que precisava? Precisa-se de uma capela
mortuária, porque hoje a maior parte das pessoas que vem a óbito no nosso
município são veladas nas igrejas. Eu queria entender porque todos os municípios, a
maior parte dos municípios que eu conheço tem capela mortuária. Será que Vila
Pavão está no ponto pior da face da terra? Acredito que não, porque se são
destinadas emendas parlamentares para vários munícipes do Estado pra de Vila
Pavão vem também. Agora, será que ...entrar num consenso de construir uma
capela mortuária naquele lugar, fazer um ampliação a mais do terreno para receber
aquelas pessoas que, que vem a óbito no nosso município de se sepultar num lugar
digno, com dignidade, com mais espaço. Eu quero ter, eu fiz um convite aos
subtenente Helmer mais ele está com algumas coisas resolvendo lá do
destacamento, eu ia fazer uma solicitação a ele a polícia militar que dentro do
município Vila Pavão eu não vou encolher a nada e nem intimidar com aqueles que
querem tirar o silêncio da sociedade. Eu já recebi várias reclamações, na realidade
eu digo e firmo com toda certeza que lugar de camarada está praticando coisa
errada o lugar dele é na cadeia. Eu não estou aqui pra me intimidar de bandido, não
adianta o cidadão achar que ele pratica delito, pratica coisa errada e querem
intimidar Edvaldo Rodrigues Santos não vai não. Ele pode ser assaltante, ele pode,
ele pode mexer com o que for de errado se começou a querer mexer com o direito
da sociedade vai arrumar problema porque eu vou pra delegacia, vou pro Ministério
Público e denuncio mesmo. E por incrível que pareça senhor presidente e
vereadores aquele elemento que frequentava um certo tipo de pessoa que sabe
Deus o que eles praticam lá dentro, então eu vou fazer a solicitação também a
policia militar, o comandante da polícia ficam sabendo que eu vou conversar com o
subtenente Helmer pra percorrer as ruas daquele cemitério, aquele lugar ali, que ali
vai ser preciso fazer uma fiação, um portão de qualidade, mais alto, seja trancado,
com o muro com mais, com mais altura para que o indivíduo pule ali dentro, chega
ao ponto ao que ele estiver praticando lá dentro a polícia chegar tá lá não dá tempo
pra correr o real. Certo! Então estou aqui no município de Vila Pavão, fui nomeado
aqui pelos votos da nossa sociedade do município, estou aqui como representante
de vocês, pra defender o que é de direito de vocês, e brigar pelo que é direito de
vocês, certo! E não vou me rastejar por coisa errado no município de Vila Pavão,
meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente: está em discussão a Indicação.
Com a palavra o vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Olha eu
quero deixar aqui o meu voto também, eu sou favorável a indicação, essa indicação,
ela veio na hora certa, os vereadores nós discutimos isso muito e essa casa
mortuária vereador Isaias, vereador Ademir, vereador Bolinha, enfim todos sabem é
um sonho principalmente da sede de Vila Pavão. Quando uma pessoa falece e vem
a óbito e aí um joga lá outro joga pra cá, às vezes, às vezes não tem lugar de
colocar essa é a verdade e isso assim acarreta um, um trem ruim se agente pelo
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menos quando a pessoa faleceu, falar em falecimento, faleceu um coitado lá
também é aquele senhor que tinha os machucados na perna da Praça Rica seu
Milton ele veio a óbito também, faleceu. Entendeu? E aí a questão do terreno é uma
questão de maioria conversar com prefeito segundo as informações ele não tá
querendo acho que tem outro local não sei, mais nós vamos fazer um abaixo
assinado, vamos acarretar nomes, com a maioria de nomes e depois fazer uma
comissão e aí tem caminho a onde a gente quer as coisas certinhas e eu, eu tenho
certeza que vai dar tudo certo e essa casa mortuária ela veio na hora certa né, a
gente está junto por isso precisa de um terreno maior e ampliação. Prossegue o
senhor presidente: Está em discussão a indicação. Não havendo mais manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Indicação nº 005/2018 - Aprovada por unanimidade. Neste momento encaminho
para as comissões analisarem e emitirem os respectivos pareceres ao Projeto de lei
Executivo nº 019/2018 – Cria cargo de provimento em comissão de Assessor de
Planejamento Orçamentário, Contábil e Finanças Municipal, e sua respectiva vaga, e
dá outras providências. Prosseguindo o senhor presidente solicitando ao primeiro
secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do convite da Prefeitura
Municipal de Vila Pavão/ES. , e da secretaria Municipal de Esporte de Vila
Pavão/ES. Convite: A prefeitura Municipal de Vila Pavão, através da secretaria
municipal de esporte e lazer, vem por meio deste convidar a todos par participarem
da programação desportiva do próximo fim de semana, onde oportunizará lazer,
integração e valorização das crianças e jovens atletas de Vila Pavão. Em especial os
vereadores desta Casa de leis. Programação: Dia: 22/04/2018 (vinte e dois de abril
de dois mil e dezoito) as 08:00 h (oito horas) abertura da liga ES de futsal. Local:
Ginásio de Esportes de Vila Pavão. Dia 23/04 (vinte e três de abril) a 27/04/2018
(vinte sete de abril de dois mil e dezoito) 4º (quarto) campeonato Interno de futsal
“Projeto Campeões do Futuro”. Abertura no dia 23/04 (vinte e três de abril) às 19:00
h (dezenove horas). Horário 18:00 h as 22:00 h (dezoito as vinte e duas horas).
Local: Ginásio de Esportes de Vila Pavão. Secretário de esportes e lazer Arnaldo
Grünivald. Pronunciamento do presidente; Neste momento partimos para o
encerramento dessa Sessão da 25ª Sessão Ordinária do dia 17 (dezessete de abril
de 2018 (dois mil e dezoito), quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês
especialmente o filho do nosso segundo secretário Francisco de Assis Campos
obrigado né, e dizer a vocês muito obrigado pela presença de cada um de vocês que
disponibilizaram o seu tempo e esteve aqui presente para nos apreciar os nossos
trabalhos. Neste momento desejo a todos uma boa noite e que Deus abençoar a
cada um de vocês, é neste dia e nesta noite, que Deus dê o conforto para cada um
de vocês e em nome de Deus eu declaro encerrado essa Sessão Ordinária, e para
constar, Eu Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata que
depois de aprovada será assinada. Vila Pavão – ES, 17 de abril de 2018.
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