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

Ata da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 02 de Maio de 2018.
Aos dois dias do mês maio do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas
(alterado o horário da sessão através da Portaria nº 010/2018), 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 Isaias Capítulo 41, Versículo 10. Após a Leitura Bíblica,
pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso, neste momento em nome de Deus
declaro aberta essa Sessão. Quero primeiramente cumprimentar a Mesa diretora,
segundo secretário vereador Francisco, primeiro Secretário vereador Marcos, vicepresidente vereador Juvenal, cumprimentar vereador Gecimar, vereador Valdeci
Buge, vereadora Vera, vereador Aristeu, e vereador Edvaldo Rodrigues Santos,
secretário de finanças Valdeci Berger e as funcionárias Nilza e Zenilda. Prossegue o
senhor presidente: solicito ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para
mencionar a ultima ata. Ata da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila
Pavão – ES, ocorrida no dia 17 de abril de 2018. Está em discussão a Ata. 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: solicitando ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para
fazer a leitura do Expediente do Dia como segue: Projeto de lei Executivo nº
024/2018 – Inclui no PPA e LDO 2018, e dá outras providências. Por questão de
Ordem o vereador Aristeu Reetz pediu a dispensa da leitura dos projetos, pediu que
fossem lidas somente as mensagens. O senhor presidente coloca em votação o
pedido de dispensa da leitura feita pelo vereador Aristeu Reetz. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de
lei Executivo nº 025/2018 – Abre crédito especial e altera anexos do PPA e LDO de
2018, e dá outras providências. Projeto de lei Executivo nº 026/2018 – Abre crédito
especial e altera anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras providências; Projeto
de lei Executivo nº 027/2018 – Abre crédito especial e altera anexos do PPA e LDO
de 2018, e dá outras providências; Projeto de lei Executivo nº 028/2018 – Abre
crédito especial e altera anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras providências e
Projeto de lei Executivo nº 029/2018 – Abre crédito especial e altera anexos do PPA
e LDO de 2018, e dá outras providências. Após a leitura, prossegue o senhor
presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de lei
Executivo nº 024/2018 – Inclui no PPA e LDO 2018, e dá outras providências. Está
em discussão a urgência do projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco
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em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o
Regime de Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº 025/2018 – Abre crédito
especial e 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. Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto
de lei Executivo nº 026/2018 – Abre crédito especial e 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. Coloco em
discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº 027/2018 –
Abre crédito especial e 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. Coloco em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº 028/2018 – Abre crédito especial e
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. Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de lei
Executivo nº 029/2018 – Abre crédito especial e 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: Neste momento quero conceder a palavra aos vereadores
inscritos começando pelo vereador Francisco de Assis Campos. Observação: por
problemas na gravação da ata não foi possível transcrever a fala do vereador
Francisco de Assis Campos. Prossegue o senhor presidente: O 2º (segundo)
vereador inscrito para fazer uso da Tribuna vereador Edvaldo Rodrigues Santos.
“Assim se pronunciou”. Boa tarde senhor presidente, boa tarde companheiros nobres
vereadores, boa tarde o nosso amigo motorista da saúde, Ingrid Wutke chefe de
gabinete, as funcionárias da câmara, Valdecy Berger secretário de finanças da
prefeitura municipal de Vila Pavão. A semana passada quero aqui repetir o caso a
qual eu fui chamado e foi aberto uma exceção pelo empresário proprietário da, dá
Radio Notícia ....da tv notícia foi onde dei uma entrevista sobre o caso que ocorreu
em julho desse ano passado 2017 (dois mil e dezessete) sobre o caso Katiane
Renoke e na terça-feira eu estaria sendo, eu queria uma agenda marcada em Vitória
com o Delegado chefe de polícia do Estado doutor Guilherme Daré. Eu queria pedir
apoio, sei que os senhores sempre me apoiaram, mais pedir aos senhores
vereadores, presidente desta Casa de Leis e todos vocês, os 09 (nove) vereadores
sempre graças a Deus sempre fomos unidos, admirado o trabalho do presidente
desta Casa e todos companheiros vereadores, estou vendo aqui os projetos que foi
enviado pelo chefe do executivo a esta Casa de leis e quero dizer que está sessão o
que eu estou falando está sendo transmitido ao vivo e eu quero que a sociedade de
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Vila Pavão fica sabendo que a Câmara Municipal de Vila Pavão começando pelo
Excelentíssimo presidente desta Casa senhor João Trancoso, o vice-presidente
Juvenal Medici, segundo secretário de mesa Francisco de Assis e primeiro
secretário Marquim Kloss, vereador Gecimar Rodrigues, vereador Valdeci Buge,
Vereador Aristeu Reetz, vereadora Vera do Jacó, vereador Edvaldo Santos (Bafaela)
foi vários projetos até agora aprovados por unanimidade e vamos até o fim. A
intenção da Câmara Municipal de Vila Pavão é trabalhar em parceria com o chefe do
executivo do nosso município para melhor favorecer e ver o melhor desenvolvimento
e o progresso desenvolver no nosso município de Vila Pavão tanto na área da
agricultura da saúde, da educação. Se de repente alguém surgir com fotos e
questionar o nome de quaisquer vereador da Câmara Municipal de Vila Pavão epa
lá, todos os 09 (nove) vereadores de Vila Pavão são companheiros, são amigos, são
parceiros, foi eleito pelo voto da sociedade, está aqui pra prestar o melhor
desenvolvimento para o bem estar de cada um de vocês e é por esse motivo que eu
falo em nome do presidente desta Casa João Trancoso, em nome do , o vicepresidente desta Casa Juvenal Medici, no nome do primeiro secretário Marquim
Kloss, em nome do segundo secretário Francisco de Assis, no nome do vereador
Gecimar Rodrigues, no nome do vereador Aristeu Reetz, no nome da vereadora
Vera do Jacó, no nome do vereador Valdeci Buge, no nome do vereador Edvaldo
Rodrigues Santos mais conhecido pelo nome apelido de (Bafaela) vejo que o nosso
município ainda vem atravessando uma crise muito difícil, mais a crise que vem
atravessando tanto financeira como a parte de atendimentos e outros a culpa não
fica só no município de Vila Pavão, a crise eu quero dizer que ela começa lá em
cima, ela começou em Brasília respinga no estado inteiro e nos munícipes. Certo!
Hoje as cobranças estão sendo severa, o prefeito está fazendo a sua parte, o viceprefeito também a sua, o secretário também a sua, mais quero dizer a nossa
sociedade de Vila Pavão você que está nos assistindo ao vivo que os vereadores
até agora não deixaram de votar não. Nós estamos cobrando, estamos fiscalizando,
estamos fazendo o nosso papel que é legislar, elaborar a execução do projeto. Ok! E
no casso Katiane Renoke estou esperando ainda hoje uma ligação da Luciene ela
que é assessora de um parlamentar na Assembleia legislativa que estará me ligando
mais daí eu vou ter 03 (três) agendas no mesmo dia, quero falar aos senhores
vereadores que me ajudem, vamos reforçar, vamos cobrar a força tarefa, vamos
cobrar a polícia civil do Estado do Espírito Santo porque um caso, igual esse caso
que aconteceu no nosso município é inadmissível. Um município tão pequeno no
Estado e no país já aconteceu várias gravidades de latrocínios, homicídios e outros
e foram descobertos pela polícia civil do nosso estado do nosso Brasil, então esse,
esse fato ocorrido no nosso município Vila Pavão lá pelas voltas do mês de julho do
ano passado 2017 (dois mil e dezessete) é inadmissível aceitar o fato que ocorreu
com Katiane Renoke e a eu vou trazer pra vocês lá de Vitória, vou estar com a
agenda marcada com ele que é Secretário de Segurança Pública do Estado Coronel
Nylton, vou estar com ele também em reunião que é chefe de polícia civil do Estado
Delegado doutor Guilherme Daré e vou estar com ele também que é deputado
Estadual, um dos representantes da força tarefa do Estado do Espírito Santo da
polícia civil, Presidente do Conselho Segurança Pública do Estado Delegado de
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polícia Civil doutor Gilson Lopes, a sociedade tem cobrado por resposta, tem pedido,
mais a gente está cobrando, estou fazendo a minha parte, estou pedido o a apoio
dos 09 (nove) vereadores, todos os 09 (nove) para desempenhar neste caso, mais
só quero que a sociedade do nosso Estado do Espírito Santo, do município e do
Brasil tenha convicção e certeza que os 09 (nove) vereadores da Câmara Municipal
de Vila Pavão está se desempenhando no melhor para o bem estar e melhor
desenvolvimento do nosso município, fica aqui as minhas palavras do vereador
Edvaldo Rodrigues Santos (Bafaela). A todos vocês uma ótima tarde, muito obrigado
senhor presidente. Prossegue o senhor presidente agradecendo o vereador Edvaldo
Rodrigues Santos. O 3º (terceiro) e ultimo vereador inscrito para fazer uso da
Tribuna vereador Gecimar Rodrigues. Observação: O vereador Gecimar Rodrigues
dispensou o uso da tribuna. Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o
projeto de Lei Executivo nº 024/2018 – Inclui no 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 discussão o projeto de Lei Executivo nº
025/2018 – Abre crédito especial e 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
contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de
Lei Executivo nº 026/2018 – Abre crédito especial e 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
contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de
Lei Executivo nº 027/2018 – Abre crédito especial e 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
contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de
Lei Executivo nº 028/2018 – Abre crédito especial e 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
contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de
Lei Executivo nº 029/2018 – Abre crédito especial e 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
contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente:
Neste momento peço ao primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a
leitura do convite. Câmara Municipal de Vila Pavão “Parlamento Vereador David
Pagung”, através do Presidente Vereador João Trancoso tem a honra de convidar
Vossa Senhoria para a Sessão Solene em homenagem aos “30 (trinta) anos do
grupo Folclórico Pomerano Fauhan de Vila Pavão” Data: 15 (quinze) de maio de
2018 (dois mil e dezoito); Horário: 14:00 h (catorze horas); Local: Câmara Municipal
de Vila Pavão - ES. Após a leitura do convite o senhor presidente agradece ao
Excelentíssimo primeiro secretário. Neste momento partimos para o encerramento:
Quero agradecer a presença do Secretário de Finanças Valdecy Buge, do motorista,
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Berger, desculpas, a presença do motorista da prefeitura municipal é o Arlindo,
agradecer a presença da produtora rural dona Neuza, da nossa chefe de gabinete
Ingrid Wutke e das nossas funcionárias aqui da Câmara Municipal. Como não temos
mais nenhum assunto a tratar e em nome de Deus eu declaro encerrado essa
Sessão Ordinária, uma boa noite para todos, e para constar, Eu Primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será
assinada. Vila Pavão – ES, 02 de maio de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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