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

Ata da 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 07 de Agosto de 2018.
Aos sete dias do mês agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas, no
Plenário da Câmara Municipal de Vila Pavão Dr. Sérgio Krüger, sito a Rua Travessa
Pavão nº 63 Bairro Centro, à Câmara Municipal de Vila Pavão – ES. reúne-se a
Sessão Ordinária em sua Sétima-Legislatura sob a Presidência do Vereador João
Trancoso. Prosseguindo o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário Marcos
Laurenço Kloss para fazer a chamada nominal dos Vereadores presentes: Aristeu
Reetz, Edvaldo Rodrigues Santos, Francisco de Assis Campos, Gecimar Rodrigues,
João Trancoso, Juvenal Medici Ferreira, Marcos Laurenço Kloss, Valdeci Buge, Vera
Lucia Elias de Souza. Após verificação do Quórum Regimental, o Senhor Presidente
solicita ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a Leitura Bíblica
encontrada no livro de Salmos Capítulo 119, Versículo 105. Após a Leitura Bíblica,
pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso, neste momento em nome de Deus
declaro aberta essa Sessão. Neste momento quero cumprimentar a Mesa, o
companheiros vereadores, secretários públicos municipais, presidente do Sindicato
sindipúblicos, professores, a todos servidores públicos municipais, alguns produtores
rurais. Dando continuidade o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss para mencionar as ultimas atas. Ata da 29ª Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 19 (dezenove)
dias do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito); Ata da 14ª Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 21 (vinte e
um) dias do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito) e Ata da 30ª Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 03 (três) dias do
mês de julho do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Estão em discussão as Atas. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação as Atas. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Atas Aprovadas por unanimidade.
Prosseguindo senhor presidente: Neste momento quero conceder a palavra ao (a)
cidadão (ã) inscrita para fazer uso da Tribuna Livre senhora Neusdete Rossini
Moreira - para falar em nome do SINDIPÚBLICOS – Sindicato dos Servidores
Públicos de Vila Pavão – ES., tempo concedido de 20mim (20 minutos) A senhora
Neusdete Rossini Moreira fez suas considerações dizendo: Cumprimento o
presidente da Câmara Senhor João Trancoso e em nome dele cumprimento os
demais vereadores e vereadora desta casa de leis. Cumprimento a diretoria do
SINDIPÚBLICOS aqui presentes Valdirey, Welber, Valmir, Neliane, Nilvani e Erison.
O Sindicato vem mais uma vez reivindicar a implementação de políticas públicas de
valorização dos servidores de Vila Pavão. O plano de carreira é pauta prioritária
deste sindicato, defendemos sua implementação, pois, como é sabido por todos os
nobres vereadores, que direitos, como as revisões gerias anuais, ou seja, as
reposições perdas inflacionárias garantidas pela Constituição federal foram sendo
negligenciado ao longo dos anos pelos gestores, o que gerou defasagem salarial,
igualando ao salário mínimo o salário de cargos que inicialmente eram superiores ao
mesmo. Defendemos o PPCS não só pela melhoria salarial, pois é o mecanismo que
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corrigirá as discrepâncias salariais de forma mais efetiva e justa, mas também,
porque estes e incentivam o crescimento profissional, geram reconhecimento e
consequentemente maior qualidade nos serviços prestados, beneficiando todo o
município. Diante disto, vimos aqui hoje, falar das dificuldades e dos avanços do
Sindicato na luta por uma valorização do servidor. O Sindicato vem tentando desde
gestões passadas, dialogar e resolver as questões relacionadas à valorização dos
servidores públicos do município. Porém, nos deparamos com gestões fechadas ao
diálogo e indiferentes com o funcionalismo público. Fomos vítimas de
coação/assédio moral, tivemos pontos cortados por manifestarmos publicamente
nossas insatisfações e reivindicações, já que não éramos atendidos nos gabinetes.
Apesar de tantos contratempos, não desistimos de nossas lutas, pois acreditávamos
na parceria (Sindicato, Câmara de Vereadores, Administração) e sabíamos que o
caminho para nossas conquistas seria através da abertura de diálogo, de discussões
e esclarecimentos sobre o que reivindicávamos da gestão municipal, a abertura de
diálogo com o sindicato, assim sendo, propomos juntos à administração
renomeação, da comissão de negociação permanente entre o SINDIPÚBLICOS –
VP(Vila Pavão) e o Executivo Municipal instaurada pela portaria nº 1.069/2014 para
análise, estudo e elaboração do PCCS dos servidores efetivos do município, átrio
em 08 (oito) dia do 05 (cinco) mês de 2017 (dois mil e dezessete), para darmos
continuidade às negociações outrora paralisadas. A partir da renomeação em 08
(oito) dia do 05 (cinco) mês de 2017 (dois mil e dezessete), várias foram as reuniões
e tentativas de se fazer o plano . Sempre nos deparando com argumentos e
empecilhos como inchaço da folha e reduzida receita do município. Em audiência
com o Executivo municipal em primeiro de março de 2018 (dois mil e dezoito) é
exposto pela administração a preocupação em implementar o PCCS devido
instabilidade econômica. Surge então, uma nova proposta de valorização do
servidor. Esta proposta foi sendo aprimorada, em diálogo constante entre o
SINDIPÚBLICOS e administrativo, bem como, com o presidente do sindicato dos
servidores de Pinheiros, Senhor Alex pereira de Menezes, que foi peça fundamental
em sua estruturação. Mesmo ausente externamos nossa gratidão pelo seu trabalho.
Nossa persistência gerou resultado, e o projeto de lei Complementar nº 003/2018,
encaminhado à Câmara Municipal no dia 13 (treze) de julho de 2018 (dois mil e
dezoito), é resultado desta luta. Esclarecemos que o projeto apresentado não é o
Plano de Cargos Carreira e Salários dos servidores na integra, mais organiza os
cargos públicos de provimento efetivo em grupos, para fins de fixação dos
vencimentos dos servidores públicos efetivos do município de Vila Pavão/Es,
proporcionando evolução salarial denominada de “Bônus Valorização da Carreira
por tempo de Serviço”, em conformidade como artigo 203, da Lei Municipal
Complementar 05/2001, e dá outras providências. Sendo direito garantido e
mecanismo permanente de negociação, assim como meio para se adregar ao PCCS
efetivamente. Esta forma de valorização dos servidores de carreira do município foi
definida com uma equipe formada por membros da atual administração pública e
membros do SINDIPÚBLICOS-VP, levada e discutida em assembleia. Convocadas
pelo sindicato, especificamente para este fim. Assim, todos tiveram oportunidades de
conhecer e opinar sobre o projeto até chegarmos a um acordo que atendesse os
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interesses do executivo municipal. Bem como, do sindicato e seus filiados, de forma
consciente, presando os limites financeiros prudenciais. Informamos aos prezados
servidores e aos demais presentes, que o projeto aqui citado também foi plenamente
discutido e analisado juntamente com o presidente da Câmara Municipal e nobres
vereadores, sanando quaisquer dúvidas acerca do mesmo, sendo seu conteúdo final
consenso entre Sindicato, Câmara e Administrativo Municipal. Agradecemos à
administração pública municipal, na pessoa do prefeito Municipal Irineu Wutke pela
abertura de diálogo com o sindicato para avanço das negociações e concretização
do projeto. Que a mesa de negociação permaneça sempre aberta com o sindicato.
Queremos agradecer o apoio que esta Câmara vem dando às reivindicações do
sindicato, tanto na abertura de diálogo como na aprovação de projetos importantes
como aumento do vale alimentação em (dois mil e dezessete) e empenho para
efetivação do projeto do vale feira. Sabemos da importância destes projetos para
nós servidores, como também para o município em geral. Estamos aqui hoje,
senhores vereadores e senhora vereadora, mais uma vez, pedindo o apoio desta
Casa de leis, para que aprovem os projetos, tanto o projeto de Lei Complementar nº
003/2018 - Bônus Valorização da carreira por tempo de serviço, como o projeto de
Lei Executivo nº 048/2018- que institui o vale feira. Ressaltamos que os mesmos não
suprem as perdas salariais que temos e não eximem direitos fundamentais como a
garantia da revisão geral anual para todos e uma valorização ainda mais efetiva, que
é a implementação do plano de cargo, carreira e salário dos servidores, mas
ameniza um pouco as discrepâncias de nossas perdas salariais. Valorizar o servidor
de carreira é imprescindível, somos o bem mais precioso da administração publica.
Servidor público é um servidor do público, do povo e da sociedade. Servir a
sociedade é o nosso compromisso maior. Em todos os órgãos públicos, há sempre a
relevante participação dos servidores públicos, confirmando a importância de nossos
trabalhos para a sociedade e merecimento de nossa valorização. Agradeço e
parabenizo a todos os servidores deste município, principalmente os filiados ao
sindicato, que tem lutado pela garantia de seus direitos e que não desistem desta
luta. Certos do apoio dos nobres vereadores na aprovação dos projetos
supracitados, antecipamos agradecimentos. Prossegue o senhor presidente
agradecendo a presidenta. Em seguida o senhor presidente solicita ao primeiro
secretário Marcos Laurenço Kloss que faça a leitura do requerimento do Presidente
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação – Gecimar Rodrigues. Requerimento
de retirada de pauta nº 001/2018- do Presidente da Comissão de Justiça, Legislação
e Redação – Gecimar Rodrigues. Nos termos do artigo 26, alínea b, inciso III, do
regimento Interno desta Casa de leis, requeiro a Vossa Excelência, a retirada de
pauta da Emenda Aditiva ao projeto de lei Complementar nº 003/2018 de autoria do
Poder executivo. Sala das Sessões, 07 (sete) de agosto de 2018 (dois mil e dezoito),
assinam os vereadores Gecimar Rodrigues, Valdeci Buge e Francisco de Assis
Campos. Após a leitura do requerimento o senhor presidente coloca em votação o
requerimento da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Está em votação.
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. requerimento
Aprovado por unanimidade. Em seguida o senhor presidente solicita o primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do Expediente do Dia: Projeto
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de Lei Executivo nº 039/2018 - Dispõe sobre autorização para que o Município de
Vila Pavão/ES possa celebrar acordo judicial, e dá outras providências. Por questão
de Ordem o vereador Juvenal Medici Ferreira pediu a dispensa da leitura dos
projetos das mensagens. O senhor presidente coloca em votação o pedido de
dispensa das leituras feitas pelo vereador Juvenal. Quem for favorável permaneça
sentado ao contrário se levante. Aprovado por 07 (sete) votos favoráveis e 01(um)
voto contrario – Observação: A vereadora Vera lucia Elias de Souza votou contrário.
Projeto de Lei Executivo nº 047/2018 - Autoriza pagamento indenizatório relativo a
serviços prestados à administração antecedente, desprovidos de contrato formal, e
dá outras providências. Projeto de Lei Executivo nº 048/2018 - Institui o Vale Feira
no Município de Vila Pavão/ES, a ser concedido aos Servidores Públicos desta
Municipalidade, e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 003/2018
- Organiza os Cargos Públicos de Provimento Efetivo em Grupos, para fins de
fixação dos vencimentos dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Vila
Pavão/ES, proporcionando evolução salarial denominada de “Bônus Valorização da
Carreira por Tempo de Serviço”, em conformidade com o Art. 203, da Lei Municipal
Complementar 05/2001, e dá outras providências. Prossegue o senhor presidente:
Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo nº
039/2018 - Dispõe sobre autorização para que o Município de Vila Pavão/ES possa
celebrar acordo judicial, e dá outras providências. Está em discussão a urgência do
projeto. Com a palavra a vereadora Vera lucia Elias de Souza. “Assim se
pronunciou”. Boa tarde a todos. É em nome do presidente da Câmara eu
cumprimento os meus colegas nobres, vereadores. Quero cumprimentar aqui a
todos os secretários municipais presentes, funcionários, presidente do sindicato
Neusdete. Quero cumprimentar a coordenação do sindicato em nome da presidente
e junto com todos os outros membros junto com os coordenadores e os funcionários.
Eu vou falar sobre esse projeto que foi citado aqui agora 039 (zero trinta e nove) que
foi pedido que foi pedido pra não ler nem a mensagem e nem o projeto porque toma
muito tempo. Eu votei contra porque esse projeto sobre aquela crianças que no
passado foram dadas (...). Pronunciou o senhor presidente: Excelentíssima por favor
só um minuto. Eu peço a senhora que fale sobre a urgência. Está em discussão a
urgência, a urgência o projeto daqui a pouco vai pra pauta. Continuando a vereadora
Vera. Então está bom, deixa que na hora do projeto eu falo o que eu tenho pra falar.
Eu votei contra porque eu acho que o povo tem que saber a mensagem do projeto.
Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o regime de urgência especial
do projeto de lei executivo nº 039/2018. Está em discussão a urgência do projeto.
Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Urgência aprovada por unanimidade. .
Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência
Especial do Projeto de Lei Executivo nº 047/2018 - Autoriza pagamento indenizatório
relativo a serviços prestados à administração antecedente, desprovidos de contrato
formal, 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. Urgência Aprovada por unanimidade.
Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo nº
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048/2018 - Institui o Vale Feira no Município de Vila Pavão/ES, a ser concedido aos
Servidores Públicos desta Municipalidade, e dá outras providências. Está em
discussão a urgência do projeto. Não havendo mais manifestação. Coloco em
votação a urgência do projeto. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário
se levante. Urgência aprovada por unanimidade. Coloco em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo (Complementar correção nossa) nº
003/2018 - Organiza os Cargos Públicos de Provimento Efetivo em Grupos, para fins
de fixação dos vencimentos dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Vila
Pavão/ES, proporcionando evolução salarial denominada de “Bônus Valorização da
Carreira por Tempo de Serviço”, em conformidade com o Art. 203, da Lei Municipal
Complementar 05/2001, e dá outras providências. Está em discussão a urgência do
projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação a urgência do
projeto. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Urgência
Aprovada por unanimidade. Prossegue o senhor presidente. Neste momento quero
conceder a palavra ao primeiro vereador inscrito vereador Valdeci Buge. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todas e a todos, cumprimentar o presidente, os vereadores
companheiros, vereadora Vera, o secretário de agricultura Henrique e esposa dele, o
meu ambiente também o Brás Marre e todos os funcionários públicos, os
professores, Neusdete presidente do sindicato, e os funcionários da Câmara. Eu
primeiramente tenho que pedir desculpas a todas vocês, presidente de hoje em
diante eu acho que não pode acontecer o que aconteceu hoje uma hora e meia de
atraso de reunião, ou, já pedi 2ª (segunda) vez hoje, eu não sei, tem que ver o
regime da Câmara parece que é meia hora o vereador pode esperar, eu acho que
hoje quem está aqui ficou nesse atraso sofrendo esperando aí, eu acho que eles
pensam que quem é o culpado é os vereadores, tem nada a ver com nóis, então o
senhor como presidente eu quero que o senhor convoca uma reunião amanhã, os
vereadores, o jurídico, procuradora para que isso nunca mais aconteça nessa
câmara, de 5 min (cinco minutos) sim agora uma hora e meia não. Eu peço ao
senhor, senhores vereadores que compareça amanhã as 9 h (nove horas) pra nós
resolver esse problema que esse negócio não é brincadeira não. Segunda situação
me senti envergonhado na quinta-feira com a nossa autoridade sargento de Vila
Pavão, hoje vereador Edvaldo eu acho que o senhor é mais que um tenente, capitão
na nossa região, o senhor convocou a polícia militar em frente da câmara Municipal
é para, eu estava em frente na hora, tinha funcionários públicos dentro de 5 min (5
minutos) a polícia veio ali pegar os produtores rurais, pegaram funcionários públicos
que estavam andando de moto indo ao trabalho, eu fui lá em nome da Câmara, em
nome de todos os vereadores pedir ao policial os 02 (dois) policiais para eles se
retirarem, eles falaram não, quem pediu foi o Bafaela. O Bafaela é sargento?
Bafaela comanda o Pavão? É o Edvaldo? Foi ou não foi Edvaldo? O vereador
Edvaldo Rodrigues Santos pediu a palavra e o vereador Valdeci concedeu. Um
minuto. (...). Pronunciou o vereador Valdeci. Atirando não, estou falando. (...).
Pronunciou o vereador Valdeci. Isso. (...). Pronunciou o vereador Valdeci. Eu estava
com o senhor lá na hora. (...). Pronunciou o vereador Valdeci. Isso. Aí pra não
acontecer mais isso aí, aí o pessoal ficou revoltado. Não me atenderam os policial, a
Câmara, aí o Edvaldo Rodrigues Santos entrou no carro dele, pegou foi lá, dentro de
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02 min (dois minutos) o sargento pediu a retirada dos policial. Eu acho que a nossa
cidade não precisa disso. A nossa cidade precisa ser respeitada um pelo outro, que
se tiver uma briga num campo ai compara, solicita a policia se eles vão, porque eles
não tem tempo, eles não tem prazo, se procurar os carros estão pra outro lugar. Tem
que acabar com essas coisas aqui em Vila Pavão. Tem que acabar com esse
negocio de politicagem aqui em Vila Pavão. Tem que ser todo mundo igual. Não
estou te criticando não o Edvaldo estou falando a realidade que aconteceu.(...) Isso,
depois o senhor pode fazer. Mais o que estou falando aqui todo mundo já deve estar
sabendo na cidade o que aconteceu, então são minhas palavras uma boa noite.
Prossegue o senhor presidente agradecendo ao vereador. Segundo vereador
inscrito vereadora Vera Lucia Elias de Souza. “Assim pronunciou”. Sobre o projeto
eu vou deixar pra falar na hora de discutir o projeto. Eu gostaria de estar falando
aqui nestes 10 min (dez Minutos) que é me concedido é chamar a Câmara sobre a
questão daquele terreno a onde era a antiga escola, a onde era a creche
antigamente pra gente se unir e ver o que pode ser feito por aquele local porque os
moradores tem me reclamados, ali porque tem muito mosquito e os órgãos da
prefeitura que às vezes tem limpado mais não te retirado o lixo, então o lixo fica lá
acumulado, o mato amontoado e tem, tem gerado muitos mosquitos ali e ali é um
lugar úmido então ver o que, que a gente como câmara para que nós pudéssemos
então nos reunir e ver o que pode ser feito por aquele local porque tá tirando beleza
da nossa cidade, aquela, aquele monte de parede em pé, você olha lá dentro um
mote de mato né e um lugar que poderia servir pra um estacionamento das pessoas
durante o dia, porque a gente vê que as pessoas não estão tendo mais a onde
estacionar carros. As pessoas veem do interior tem que estacionar carro lá em cima
da igreja católica porque não tem lugar na rua, a rua muito apertada, então que a
gente se unisse né, nós como Câmara e pudéssemos fazer alguma coisa sobre
aquele local (...). Obrigada Gecimar. É verdade mesmo, quando ali tem um projeto
certamente um projeto pra ser construído ali, eu não sei o que pode ser, mais
enquanto esse projeto não sai, é poderia estar colocando a feira ali, durante a
semana na sexta-feira quando a feira funciona e fora disso, tanto se a feira ficasse
ali também na sexta-feira e durante a semana estacionamento dos carros das
pessoas né. Já que eu tenho um tempinho eu vou falar do projeto 039 (zero trinta e
nove) eu gostaria de pedir desculpas a Rose, ela sempre estava desempenhando
muito para saber desse projeto eu peço desculpas a você Rose e alguns outros pais
que não estão aqui porque eu não tenho conhecimento do projeto, porque o projeto
é discutido somente com as comissões e eu não faço parte de comissão, então eu
fiquei sabendo que esse projeto ia ser votado fazendo uns 5 min (cinco minutos) pra
começar a sessão, foi só o tempo de eu passar uma mensagem pra Rose e pedir
pra ela vir, então queria te pedir desculpas né, eu não tenho o que falar sobre esse
projeto. É uma ação judicial né agente sabe que é ação judicial que tem que ser
votado hoje mais eu peço desculpas que você queria trazer os pais dos alunos aqui
né e a gente não conseguiu fazer isso mais meu muito obrigado e é só isso.
Prossegue o senhor presidente agradecendo a vereadora vera Lucia Elias de Souza.
Terceiro vereador inscrito para fazer uso da Tribuna vereador Juvenal Medici
Ferreira. “Assim pronunciou”. Boa noite a todos, mais uma vez agradecer a Deus por
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todos que aqui estão mais uma vez reunidos, cumprimentar o presidente,
vereadores, a mesa, todos os secretários aqui presentes, funcionários públicos,
presidente das associações, a todos os produtores aqui presentes, enfim, nossos
funcionários, secretário de agricultura Henrique e sua esposa, todos os secretários.
Quero ser breve senhor presidente só colocar que esse projeto dos alunos ... que
houve todo aquele processo nas gestões passadas foi judicial, ordem judicial
vereadora saiu que todos os pais que levaram os alunos lá no promotor. Foi lá
inserido eles vão receber depois da aprovação do plenário R$ 2.000,00 (dois mil)
cada criança, então isso daí todos os que foram inserido no processo lá no promotor
em Nova Venécia as mães ou pais que levaram os alunos, os filhos vão receber R$
2.000,00 (dois mil) cada um de indenização, então eu quero de uma forma direta
parabenizar a administração por ter feito, por esse ato, que se disponibilizou né, que
mostrou que quando a gente quer a gente consegue sim que as coisas andam,
então é um direito de cada aluno, como é o direito de cada pai que isso daí
secretário passou a imagem da criança, do pai, de carregar uma coisa que não é. É
aluno com deficiência e tal, com deficiência e tal, é doído, então assim, isso na
época acarretou muito, as crianças já tinham aquilo na mente que era pessoa doída
né, então assim, de uma forma geral afetou então agora mais do que justo né que
seja indenizado sim e que tinha que ser de uma forma ainda mais rígida ainda
porque essa indenização não paga né, aquele parecer escuro que ficou daquela
criança, daquela mãe, daquela família no filho com deficiência mental sem ter nada,
então é uma coisa inacreditável que aconteceu e que precisa ser cuidado com mais
carinho para que não aconteça de novo, falou. Muito obrigado. Prossegue o senhor
presidente agradecendo ao vereador vice-presidente Juvenal Medici Ferreira. O 4º
(quarto) vereador inscrito para fazer uso da Tribuna vereador Excelentíssimo Marcos
Laurenço Kloss. “Assim pronunciou”. Meu boa noite a todos e a todas, cumprimento
aqui os componentes da mesa, senhor presidente boa noite, demais companheiros,
vereadora Vera, também aí o meu boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus
por estarmos aqui nessa sessão e agradecer também a cada um de vocês que estão
aqui, desculpas pelo atraso que teve hoje aí, isso vai ser melhorado com certeza aí.
Inicio a minha fala desejando, dando os meus parabéns ao nosso presidente pelo
trabalho que o senhor vem desenvolvendo aqui, sempre com muita competência,
qualidade, fazendo o melhor para o nosso munícipio é gostaria só de deixar
registrado aqui é a questão da limpeza do nosso asfalto caminho do campo que no
ano passado logo no início do nosso mandato Juvenal e Eu estivemos algumas
vezes lá em Vitória fazendo esses pedidos para a limpeza do nosso asfalto porque
devido às chuvas da época houve muitas terras, enxurradas que desceram
tampando as canaletas e escorrendo dentro do asfalto e devido ao bom tempo, a
partir de então começou o mato invadir as curvas ali, a pista e caindo pra dentro do
asfalto tornando assim, é pra perigo pra nossa sociedade que passa por ali e então
depois de mais alguns pedidos tivemos a informação que Seag (Secretaria de
Agricultura do Estado) estaria abrindo uma licitação para ter uma empresa, agencia
vencedora para estar prestando esse tipo de serviços, a limpeza do asfalto, então
demorou bastante mais graças a Deus aconteceu. Houve a licitação, a empresa que
ganhou estava é na região de Ecoporanga fazendo algum serviço ali e agora então
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já estamos aqui na nossa região se eu não me engano na 3ª (terceira) semana já de
limpeza. Está ficando bom né, secretário Henrique tá aí também, sempre visitando
ali, passando por ali, os meninos estão trabalhando, fazendo um importante trabalho
onde nosso asfalto vai ficar muito bom, limpo novamente oferendo conforto e
qualidade pra quem passa por ali. Essas são minhas palavras, obrigado presidente,
uma boa noite a todos. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao
Excelentíssimo Marcos Laurenço Kloss. O 5º (quinto) vereador inscrito para fazer
uso da Tribuna Excelentíssimo vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim
pronunciou”. Boa noite Excelentíssimo senhor presidente, boa noite companheiros
vereadores, vereadora Vera, presidente do sindicato Neusdete, os nossos
produtores rurais, professoras, coordenadoras de escolas, a sua excelência
secretário de agricultura do nosso município de Vila Pavão o senhor José Henrique e
sua esposa, chefe de gabinete Ingrid Wutke, nosso amigo Brás Marré né, secretário
de meio ambiente do nosso município, os nossos operadores e outros. É, eu queria
ser bem curto nas minhas palavras, em primeiro lugar nunca nem deveria dar
justificativa de nada, em primeiro lugar eu fui eleito no município de Vila Pavão,
estou na Câmara para defender os direitos de vocês trabalhadores desde que os
projetos chegam na nossa Câmara, mais a senhora está de parabéns presidente por
defender os direitos dos trabalhadores pode contar comigo também, eu estarei
sempre ao lado de vocês. Certo! O que trás o bem estar da sociedade de Vila Pavão
pode contar comigo desde que esteja de uma forma legal. Certo! Que traga com
prazo para a gente avaliar, analisar direito o projeto. Segundo aqui eu não vou
colocar culpa no presidente dessa Casa de leis, nem nos vereadores, não vou
colocar culpas nas secretárias que por incrível que pareça, eu como vereador dessa
Casa de leis eu não preciso puxar saco de ninguém, mais a questão estendo os
meus agradecimentos ao trabalho de vocês secretárias dessa Casa de leis vocês
estão de parabéns, brilhante o trabalho de vocês, certo, eu acho que a imperfeição
ela acontece na vida de todos. Na verdade Jesus Cristo veio a essa terra ninguém
foi perfeito pra todo mundo. Foi traído não é isso? O terceiro ponto, eu falei que nem
deveria estar fazendo justificativa aqui mais vou fazer por respeito a todos vocês, eu
tenho um carinho imenso a população do município de Vila Pavão é sobre a questão
que eu vim esses dias na rua porque eu cheguei lá na frente o cara entrou com o
carro quase bateu de frente comigo, por incrível que pareça foi elaborado um projeto
de transito em Vila Pavão a qual tem sinalizações e tem o lugar permitido pra você
estacionar e não no lugar que você possa entrar e não, eu acredito que todos vocês
do município de Vila Pavão sabe que essa situação aqui é contra mão, agora quer
dizer que eu na minha função de vereador eu estou nesta Casa de Lei pra quê? Pra
ver o erro e passar a mão? Isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer
comigo. E outra coisa o que estou falando está sendo gravado se quiser levar para o
promotor de justiça no Ministério Público pode levar que eu bato o pau em cima da
verdade. Eu não estou aqui pra passar a mão no erro. Liguei na hora falei ó quase
uma pessoa bateu no meu veículo, agora eu quero dizer: Será que se fosse um filho
desse cidadão que tivesse de moto e pegasse e matasse ele, seria uma situação
constrangedora. Vocês acham quem não? O 4º (quarto) ponto aqui eu acho que
ninguém no município de Vila Pavão tem direito de criticar o policia militar do Espírito
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Santo principalmente no município de Vila Pavão, quando aconteceu a greve no
Estado Espírito Santo a policia militar de Vila Pavão senhor vereador sobre o
comando do subtenente Helmer ele prestou serviço a sociedade do município de
Vila Pavão inclusive foi desvendado uma quadrilha de criminosos na beira desse
vale aqui entendeu, que foram tentar inclusive praticar o assalto na panificadora,
quando o subtenente Helmer chegou aqui e pediu a filmagem conseguiu chegar até
os indivíduos que tinham praticado o ato criminoso dentro do município de Vila
Pavão, então eu quero estender as minhas palavras ao subtenente Helmer, ao
tenente coronel Aleixo do 2º (segundo) batalhão que é o comandante de lá e todos
os efetivos da polícia militar do município de Vila Pavão porque através do
subtenente Helmer foram vários casos que aconteceu dentro do município ele
conseguiu chegar até os praticantes do, do crime. Certo! Então aqui fica as minhas
palavras, quero dizer mais uma vez, deixo bem claro as minhas palavras estão
sendo gravadas, essa entrada de lá pra cá é contramão, tem uma placa bem clara.
Todos os produtores rurais do município de Vila Pavão acredito eu que tem
habilitação, todos os professores tem habilitação, eu não vou incluir qual é a
profissão e qual é o cargo, eu quero dizer que toda a sociedade do município de Vila
Pavão, se estudou o código de transito ele sabe muito bem que a onde tem uma
placa igual aquela é proibido entrar de lá pra cá. Por que o dia, o dia, que acontecer
um desastre ali o cidadão vim com o caminhão e matar um filho de um cidadão,
matar uma professora em serviço, matar um funcionário nosso aqui ó em serviço aí
sim, aí vai falar, aí vão pedir a fita daqui do que eu estou falando agora, bem que o
vereador Bafaela falou que não passava a mão em coisa errada e não passo. Eu
espero em Deus no céu, pela orações e o jejum que eu faço toda a madrugada, eu
não quero me exaltar aqui, eu exalto o nome de Deus no Céu, enquanto a verdade
prevalecer eu bato nela agora o que for de errado eu não passo a mão porque eu
não estou aqui pra assumir papel de vereador que passa a mão em coisa errada.
Meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao
Excelentíssimo vereador Edvaldo. O 6º (sexto) vereador aqui inscrito para fazer uso
da Tribuna Excelentíssimo vereador Francisco de Assis Campos. “Assim
pronunciou”. Boa noite a todos, boa noite senhor presidente desta Casa, a todos os
vereador em nome da vereadora Vera eu vou dar uma saudação e um abraço a
cada funcionário público, a cada secretário, a cada professora. Eu queria dizer que
eu acho que eu sou igual essas, a gente vem aqui pra discutir beneficio pras
pessoas, nós vem aqui brigar por uma coisa que nós não temos nada haver com
isso. Nós não somos polícias, nós não somos nada, deixa o trabalho na polícia pra
um canto. A policia faz o dele, o vereador faz o dele, o prefeito faz o dele, então
vamos trabalhar com o povo, não é brigar com o povo, o povo vem aqui pra ver nos
votar beneficio, votar coisas boas para o povo, nós queremos brigar por um motivo a
toa estão brigando, discussão de policia. O que que tem haver a polícia, deixa a
policia pra lá. Não tem ninguém, eu aqui não quero saber estou querendo saber se
tá falando mal do Helmer, se eu estou falando do Aleixo, se estou falando do capeta,
se estou falando de alguém. Nós temos que parar com essa safadeza. Isso é uma
safadeza, uma discussão boba. Uma discussão boba. O povo não vem aqui pra ver
isso não. O povo vem aqui pra ver votar um aumento de salário Brás, o povo veio
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aqui pra ver o ticket feira enquanto que a lagarta que come aquela couve antes que
vem aquilo, aquele negócio, mais não brigar a toa. Brigar por policia, quem bateu o
carro. Quem não bateu o carro. Isso é uma bobeira danada. Essas são minhas
palavras. O meu muito obrigado. Desculpas. Prossegue o senhor presidente
agradecendo ao Excelentíssimo vereador Francisco de Assis Campos. O 7º (sétimo)
vereador inscrito para fazer uso da Tribuna Excelentíssimo vereador Gecimar
Rodrigues. Observação: o referido vereador dispensou o uso da tribuna.
Prosseguindo o senhor presidente. Observação: Neste momento eu desfaço a mesa
e passo a presidência ao vice-presidente Juvenal Medici Ferreira para fazer uso da
Tribuna livre. Neste momento o vice–presidente Juvenal Medici Ferreira assumindo
a presidência concede a palavra ao vereador João Trancoso para fazer uso da
Tribuna livre. “Assim se pronunciou”. Obrigado Excelentíssimo. Quero aqui
cumprimentar toda a mesa, cumprimentar os companheiros vereadores.
Cumprimentar a nossa chefe de gabinete, aos secretários municipais, cumprimentar
todos os professores que aqui estão presentes, cumprimentar é, os nossos
funcionários que está aqui nesta Casa de leis. Neste momento aqui me justificar
porque por uma situação da qual a vereadora Vera citou neste momento tá e pedir a
Rose, desculpas Rose porque aqui praticamente todo mundo soube que quinta-feira
passada tá o doutor Celso Campos tá, que é o nosso assessor legislativo da Câmara
Municipal sofreu um acidente e hoje na realidade eu não sabia se ia dar conta de
fazer os parecer das comissões tá, que são 02 (duas) comissões tá, é com 03 (três)
membros cada comissão tá, eu não sabia se ia conseguir tá, fazer todos os
pareceres tá, então é deu pra poder colocar Rose o projeto em votação tá, então
está aí o projeto pra ser votado tá, eu te peço desculpas e peço desculpas aos pais
tá, que eu sei que estão ansiosos tá, pra poder é tá vendo se esse projeto realmente
vai ser votado e com certeza hoje ele vai ser votado né, vejo você como uma pessoa
é de boa índole, uma pessoa boa tá e você vai com certeza passar eles que tá
nessa situação nossa tá. E nó mais aos funcionários está aqui o projeto tá de
bonificação pra ser votado hoje e além do projeto de bonificação né, tem um projeto
do ticket feira tá no valor aí de R$ 40,00 (quarenta reais) para todos tá. Agradecer o
secretário municipal de agricultura que é um das pessoas esforçadas aí também
junto conosco aqui para a finalidade de tar trazendo esse projeto para a Câmara de
Vereador para ser votado tá, agradeço aqui imensamente a presença de cada um de
vocês e meu muito obrigado. Neste momento o presidente Juvenal Medici Ferreira
desfaço a presidência e passo a presidência ao presidente eleito para dar
continuidade aos trabalhos. Assumindo a presidência o presidente João Trancoso
agradece ao Excelentíssimo vice-presidente. Prossegue o senhor presidente:
Passamos para a Ordem do Dia: Peço ao primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss
para fazer a leitura do Parecer conjunto das comissões Permanentes da Câmara
Municipal de Vila Pavão/ES, referente ao projeto de lei Executivo nº 033/2018 - Cria
o cargo de provimento efetivo de Engenheiro Ambiental, Referência 09, e sua
respectiva vaga, e dá outras providências. Comissão de Justiça Legislação e
Redação: Relator: Valdeci Buge; Membro: Francisco de Assis campos; Presidente:
Gecimar Rodrigues. Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e
Controle. Relator: Gecimar Rodrigues; Presidente: Juvenal Medici Ferreira. Após a
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leitura do Parecer pronunciou o senhor presidente: Coloco em votação o parecer das
comissões permanentes da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES. Está em votação.
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Parecer das
comissões permanentes da Câmara Municipal de Vila Pavão Aprovado por
unanimidade. Prosseguindo: Coloco em discussão o Projeto de Lei Executivo nº
033/2018 - Cria o cargo de provimento efetivo de Engenheiro Ambiental, Referência
09, e sua respectiva vaga, e dá outras providências. Está em discussão o projeto.
Com a palavra o vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Boa noite a
todos, eu prometi que não ia fazer uso da palavra porque estou um pouco gripado,
com um pouco de dificuldade pra falar por isso que vou fazer uso agora que só tem
um minuto pra falar. Com respeito em nome da comissão de finanças na qual eu sou
relator nós discutimos bem esse projeto inclusive com a presença do secretário de
meio ambiente esteve presente, nós analisamos bem esse projeto de lei e
constatamos sim que a necessidade desse engenheiro pra que possa trazer
benefícios para o nosso município, inclusive a dificuldade que temos aqui no meio
ambiente, o recurso do meio ambiente é pouco mais nós sabemos que dá pra
trabalhar né Bras. Nós temos aqui a dificuldade no município só você sair na porta
aqui você já vê o córrego nosso, da nossa cidade aqui já vê a necessidade que
temos de ter esse engenheiro aqui, para termos mais pessoas envolvidas no nosso
meio ambiente vou falar apenas desse córrego aqui então é por isso que vemos a
necessidade e gostaria de pedir aos senhores vereadores que votassem a favor
esse projeto, autorizando sim o prefeito para que possa fazer a contratação desse
engenheiro ambiental. Vou sair um pouquinho fora do regimento senhor presidente,
me perdoe, é que nós temos um sonho também não só esse engenheiro ambiental,
precisamos também de um engenheiro agrônomo e nós vamos bater forte nessa
tecla aí senhor secretário de agricultura para que possamos contratar esse
engenheiro agrônomo e também um veterinário. São essas as minhas palavras,
muito obrigado. Prossegue o senhor presidente: agradecendo ao Excelentíssimo.
Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereadora Vera lucia Elias de Souza.
“Assim se pronunciou”. Como o vereador Gecimar acabou de colocar eu acredito
que nenhum vereador será contra esse projeto. Então nobres colegas vereadores
gostaria de chamar a atenção dos senhores sobre esse projeto de lei sobre o nº
(número) 33/2018 que cria cargo de engenheiro ambiental para atuar na secretaria
de meio ambiente do município. Eu posso dizer com muita propriedade que esse
cargo a ser criado precisa ser votado por todos nós com urgentíssima pressa devido
a grande necessidade desse profissional na secretaria. O Estado está transferindo
ao município 200 (duzentas) atividades que serão executadas dentro do
licenciamento ambiental que a partir de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove) serão
desenvolvidas pelo município através da secretaria de meio ambiente. Essas
atividades trarão alguma receita para o município, claro que as atividades que gera
maior receita continuarão com o IEMA - (Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos) e o IDAF- (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo) para desenvolvê-las. Por exemplo: O licenciamento de extração de
granito será o IEMA, para o município será, por exemplo, o licenciamento de um
secador de café, mais serão 200 (duzentas) atividades. Temos também questões
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como resíduos sólidos do município que estão sendo levados para um local que dá
destino adequado, os aterros de resíduos sólidos licenciados para esse material e
pra que isso aconteça o executivo está tendo gastos elevados, pois não podemos
destinar mais os nossos resíduos a céu aberto. Em função do projeto Espírito Santo
sem lixão e por determinação do Ministério Público e para licenciar a unidade de
transbordo que está sendo construída lá no antigo lixão que hoje já não é mais um
lixão e eu gostaria que a comunidade fosse lá e visse como está lá hoje. Não temos
mais lixão a céu aberto, então que as pessoas pudessem ir lá pra conhecer. A outra
questão que precisa acontecer no nosso município através de uma ação judicial é o
PRAD que é a (plano de recuperação das áreas degradadas), áreas do antigo lixão,
o PRAD é solicitado pelos órgãos públicos, órgãos ambientais como parte integrante
de licenciamento de atividades degradadoras ou modificadoras do meio ambiente
como também após empreendimento a ser punido administrativamente por causa da
degradação ambiental tecnicamente. O PRAD refere-se ao conjunto de medidas que
propiciarão a áreas degradada condições de estabelecer um novo equilíbrio
dinâmico com solo apto para o uso futuro e paisagem que esteticamente
harmoniosa, então este profissional que é um engenheiro ambiental para o nosso
município, podendo assinar todas essas licenças e construir parte do PRAD que
serão divididos em 03 (três) etapas e só a 1ª (primeira) etapa será de
aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O município fará grandes
economias pois se não tivermos o profissional nessa área o serviço precisa ser
contratado de outra forma através de licitações para cumprir o TCA - termo de
compromisso ambiental assinado junto com o IEMA - (Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos) e o Ministério Público, então eu tenho certeza que os
vereadores eles vão votar a favor que é um profissional, cargo que ainda não existe
na prefeitura mais que é de extrema necessidade para o nosso município. Tá, muito
obrigado. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão o projeto. Com a
palavra o vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Eu só vou
consolidar o que os vereadores já disseram. Eu estive ontem na agricultura, né, junto
com Vossa Excelência, vereador Gecimar, secretário de agricultura que nomeou
aquela reunião e lá se foi cobrado né, fugir do regimento senhor presidente com a
permissão de Vossa Excelência só uma fala que o Gecimar colocou, eu parabenizo
o senhor secretário de agricultura pela cobrança também né, de um técnico agrícola,
já, acho que ontem já foi nomeado que já tem um, fortalecendo a agricultura que
também precisa e o senhor cobrou lá o engenheiro agrônomo isso é de grande
importância pra complementar a agricultura, a nossa agricultura precisa. Não é? E
pra complementar nós temos o secretário de meio ambiente que é uma
complementação junto agora que hoje aprovado e que prefeito abre esse edital pra
consolidar né, eu tenho certeza que vai ser aprovado porque é de grande
importância. E candidatos não vão faltar isso daí vocês podem ter certeza que vai
chover de candidato e quem tiver a classificação maior vai assumir essa vaga e eu
tenho certeza que quem ganha com isso é o município, é a administração, é
principalmente o produtor rural que ao longo dos anos vem se perdemos muito com
secas e etc. Então eu peço aos vereadores que aprovem isso daí né, que é de
grande importância o município e povo principalmente. Está em discussão o projeto.
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Não havendo mais manifestação. . Coloco em votação o projeto. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto Aprovado por unanimidade.
Coloco em discussão o Projeto de Lei Executivo nº 039/2018 - Dispõe sobre
autorização para que o Município de Vila Pavão/ES possa celebrar acordo judicial, e
dá outras providências. Está em discussão. Não havendo nenhuma manifestação.
Coloco em votação o projeto. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se
levante. Projeto Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o Projeto de Lei
de Lei Executivo nº 047/2018 - Autoriza pagamento indenizatório relativo a serviços
prestados à administração antecedente, desprovidos de contrato formal, e dá outras
providências. Está em discussão. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em
votação o projeto. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Projeto Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Peço ao
primeiro secretário marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura da Emenda Aditiva ao
Projeto de Lei Executivo nº 048/2018 - Institui o Vale Feira no Município de Vila
Pavão/ES, a ser concedido aos Servidores Públicos desta Municipalidade, e dá
outras providências. Está em discussão a Emenda Aditiva. Com a palavra o
vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Falar desse projeto, esse
projeto é um sonho antigo, esse vale feira e eu me lembro que na ultima campanha
passada agora nós trabalhadores rurais e cooperativa, sindicato dos servidores
públicos também, nós sentamos com todos os candidatos e colocamos essa
proposta pra eles do vale feira os senhores alembram disso. E que era uma
reivindicação dos trabalhadores, dos servidores públicos também e não está aqui é o
projeto eu não posso falar dele dessa bonificação mais ia atender somente os
servidores efetivos e esse projeto aqui no ponto que ele vai atingir eu acredito que
deve chegar a 500 (quinhentos) vales, vai pegar os funcionários da câmara, os
servidores públicos efetivos, os servidores contratados, os emprestados de outros
municípios pra esse, do Estado, até mesmo os estagiários também vão ser
atendidos por esse vale feira por isso chegue aos 500 (quinhentos), acredito que vai
sair dos cofres pra pagar esse vale cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no projeto
a estimativa é de 50 (cinquenta) e recurso esse que vai ser pago esse vale feira vai
ficar no bolso dos trabalhadores rurais e consequentemente vai ficar no município,
vai trazer renda pro município, todos os produtores vão (...) seus produtos que vai
voltar em forma de contribuição pro município e falando um pouquinho sobre esse
projeto aqui, a emenda agora que eu acabei de falar discuti a emenda , tinha
colocado apenas o projeto no artigo 1º (primeiro) para que ele fosse utilizado apenas
na feira livre e nós pensamos o seguinte isso é uma lei que nós vamos estar tendo
aqui e eu não sei se daqui 10 (dez) anos nós vamos ter feira mais a agricultura
familiar com certeza vamos ter por isso que nós colocamos essa emenda aqui e
vemos também a dificuldade pra não trazer gasto pra prefeitura que fosse
administrado só pela, comprado só na feira nem todos os funcionários iriam comprar
e a feira é no sábado e os adventistas não iriam comprar é no sábado eles iam
perder recurso, então é por isso nós colocamos também a cooperativa porque é uma
loja e ela funciona todos os dias e assim consequentemente vai poder pegar ....
dentro desse projeto o prefeito vai nomear uma comissão para que possa
elaborando melhor esse projeto aqui como vai funcionar e pelos projetos que já tem
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em outros municípios funcionam são R$ 10,00 (dez reais) por semana, o mês que
tem 5 (cinco) semanas não vai ser atendido, vai ser R$ 40,00 (quarenta reais) por
mês, R$ 10,00 (dez reais) por semana. Onde você pode comprar durante a semana,
aparentemente é pouco mais se juntamos como já falamos são R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) no bolso dos nossos produtores rurais, então nós vemos a importância
desse, esse é o começo desse projeto e quem sabe no próximo ano nós podemos
jogar ser R$ 60,00, 80,00 ou 100,00 (sessenta reais, oitenta reais, cem reais) e
quem sabe até mais e isso é pra complementar o salário no caso dos nossos
trabalhadores, então fica aqui, nós tivemos muitas lutas com isso, muito trabalho, o
secretário de agricultura tem participado disso, demais vereadores que
desempenharam nisso daí, companheiros lá da cooperativa, os feirantes que
participaram nós vemos que isso é benefício pros nossos produtores, é beneficio
para os nossos trabalhadores e peço aos senhores que votem a favor, eu sei que
vão votar porque já assinaram todos. Prossegue o senhor presidente: Está em
discussão a emenda aditiva. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos.
“Assim se pronunciou”. Mais uma vez boa noite a todos. Eu quero aqui parabenizar
as brilhantes palavras, as colocações do ilustre vereador Gecimar Rodrigues,
sabemos também quero parabenizar devido a repartição né, desse valor mais quero
dizer também as famílias adventista que prestam serviço a prefeitura Municipal de
Vila Pavão né, vereador Marcos Kloss é da igreja adventista a gente sabe que se
caísse no sábado geralmente as famílias adventista perderiam essa possibilidade e
também esse vale e vais servir como incentivo também aos produtores né da feira ali
em plantar variedades, em de plantar só um alface, e couve e aipim ele vai plantar
outras coisas né porque aí o, a pessoa que vai adquirir esse vale compras vai
chegar na porta e ver uma grande variedade que ele está precisando, geralmente
vai comprar, vai deixar o dinheiro ali né, isso é muito bom. Quero parabenizar o
secretário de agricultura por ter desempenhado junto com a câmara municipal e o
chefe do executivo, também não poderia deixar de agradecer o excelentíssimo
senhor prefeito Irineu Wutke por ter desempenhado e enviado esse projeto a câmara
que é o vale compras, sim senhor (...), continuando o vereador Edvaldo, senhor
presidente só concluir fora da norma do projeto, eu queria deixar claro a todos vocês
que estão aqui presentes o excelentíssimo senhor presidente dessa Casa senhor
João Trancoso ele tem sido uma pessoa bem temperado conosco, tem sido um
grande parceiro com Câmara Municipal, a Neusdete tem nos acompanhado aqui nos
projetos, a solicitação dela e quero deixar bem claro a vocês que os 09 (nove)
vereadores da Câmara Municipal de Vila Pavão vai continuar trabalhando toda a
administração prestando todo esforço para o bem estar de vocês. Tá bom! O meu
muito obrigado, uma ótima noite, obrigado senhor presidente. Prossegue o senhor
presidente: Está em discussão a emenda aditiva. Com a palavra o vereador
Francisco de Assis Campos. “Assim se pronunciou”. Boa noite a cada um de vocês.
Nós estivemos discutindo senhor secretário, senhor secretário, tivemos discutindo
com o prefeito, eu não aceitava esse ticket de R$ 40,00 (quarenta reais), eu queria
R$ 70,00 (setenta reais) nós consultamos o Valdeci aqui, e o Valdeci disse que
inchava a folha de pagamento e não tinha como a prefeitura pagar R$ 70,00 (setenta
reais), mais nós batimos até o ultimo dia, nós queria R$ 70,00 (setenta reais), então
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como não deu veio os R$ 40,00 (quarenta reais), chegou a R$ 30,00 (trinta reais),
nós queria R$ 40,00 (quarenta reais), então está bom pode mandar os R$ 40,00
(quarenta reais), então queria deixar bem claro pra vocês, nós estamos aqui pra
brigar por mais não é por menos não. Isso, meu muito obrigado. Prossegue o senhor
presidente: Está em discussão a emenda aditiva. (...). Não havendo mais
manifestações. Coloco em votação a Emenda Aditiva. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Emenda Aditiva Aprovada por
unanimidade. Coloco em votação Projeto de Lei Executivo nº 048/2018, juntamente
com a emenda aditiva aprovada – que Institui o Vale Feira no Município de Vila
Pavão/ES, a ser concedido aos Servidores Públicos desta Municipalidade, e dá
outras providências. Está em votação o projeto. Quem for favorável permaneça
sentado ao contrário se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Prossegue o
senhor presidente: Neste momento peço ao primeiro secretário Marcos Laurenço
Kloss para fazer a leitura da Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar
003/2018 - Organiza os Cargos Públicos de Provimento Efetivo em Grupos, para fins
de fixação dos vencimentos dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Vila
Pavão/ES, proporcionando evolução salarial denominada de “Bônus Valorização da
Carreira por Tempo de Serviço”, em conformidade com o Art. 203, da Lei Municipal
Complementar 05/2001, e dá outras providências. Após a leitura prossegue o senhor
presidente: Está em discussão a Emenda Substitutiva. Não havendo nenhuma
manifestação. Coloco em votação a Emenda Substitutiva. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Emenda Aprovada por unanimidade.
Coloco em votação o Projeto de Lei Complementar 003/2018 – juntamente com a
Emenda Substitutiva aprovada que - Organiza os Cargos Públicos de Provimento
Efetivo em Grupos, para fins de fixação dos vencimentos dos Servidores Públicos
Efetivos do Município de Vila Pavão/ES, proporcionando evolução salarial
denominada de “Bônus Valorização da Carreira por Tempo de Serviço”, em
conformidade com o Art. 203, da Lei Municipal Complementar 05/2001, e dá outras
providências. Está em discussão o projeto. Com a palavra a vereador (a) Vera Lucia
Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. A gente sabe que vocês já estão todos
cansados mais esse é o ultimo projeto, é o projeto de lei complementar nº 003/2018
que encaminha à Câmara Municipal é resultado de luta. O projeto apresentado não
é o plano de cargos carreira e salários na íntegra, mas organiza os cargos públicos
de provimento efetivo em grupos, para fins de fixação dos vencimentos dos
servidores públicos efetivos do município de Vila Pavão/ES, proporcionando
evolução salarial denominada de “bônus valorização da carreira por tempo de
serviço”, em conformidade com o artigo 203, da lei municipal complementar 05/2001,
e dá outras providências. O projeto tenta minimizar um pouco as discrepâncias das
perdas salariais que o servidor efetivo vem sofrendo ao longo de sua carreira.
Valorizar o servidor de carreira é imperativo, por este ser o bem mais precioso desta
empresa chamada prefeitura, pois são as engrenagens que movem a máquina
pública, daí sua importância. Percebo a insatisfação do servidor a algum tempo, e
posso falar com propriedade sobre valorização, perdas, pois faço parte desta
categoria insatisfeita, que vê a cada ano suas responsabilidades e trabalho
aumentando, enquanto a remuneração e direitos são diminuídos, usurpados. Vejo
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neste projeto um primeiro passo, para enfim alcançarmos a valorização como
merecemos. Se este projeto não nos garante reparar muitas das nossas perdas,
tampouco, impede que busquemos a garantia dos nossos direitos, ao contrário,
reafirma os mesmos. Analisando a proposta do projeto, percebi que o mesmo foi
elaborado de forma consciente, pois se preocupa com os orçamentos municipais.
Parabenizo a administração pública municipal em nome do prefeito Irineu Wutke
pela iniciativa e abertura de diálogo com o sindicato, o que proporcionou a
elaboração do presente projeto. Acredito ser este, o momento propício para ser
concedida esta valorização ao servidor, pois temos uma folha de pagamento
favorável que não compromete as finanças públicas, ao contrário, respeita o limite
prudencial com gastos e não impede outros investimentos favoráveis a todos os
nossos munícipes. Então eu acredito que todos os vereadores vão votar a favor
desse projeto (...). Prossegue o senhor presidente; está em discussão o projeto.
Com a palavra o vereador Francisco de Assis Campos. “Assim se pronunciou”. A
gente fica triste e alegre ao mesmo tempo porque isso é uma mixaria que estão
dando pra você, vocês merecem muito mais, mais é o que o prefeito disse que pode
dar agora, só que nós vamos ficar cobrando, e pensa numa baixinha guerreira e que
gosta de uma confusão de uma encrenca com gente aqui dentro. Briga com gente a
semana toda, viu Parecida não é brincadeira não, pequena deste tamanho e gosta
de uma confusão. E nós estamos aqui para te apoiar você pode ter certeza disso.
Meu voto é sim senhor presidente. Prossegue o senhor presidente: Pronunciou: Eu
pegando uma carona com o excelentíssimo vereador tá, quero parabenizar o
sindicato tá, parabenizar o executivo tá e também gente parabenizar os edis aqui,
nós vereadores, a Câmara municipal por tá acolhendo esse projeto tá e votando
favorável, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ser favorável ao projeto tá. Está
em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos.
“Assim se pronunciou”. Vereador segundo secretário Francisco colocou sobre o
projeto aqui, é queria então dizer aos senhores e as senhoras que a Câmara
Municipal tem sempre acolhido com muito carinho o presidente do Sindicato de Vila
Pavão, continuamos a sua inteira disposição. Quero frisar em cima do projeto
também que já se passaram várias administrações no município de Vila Pavão e
nunca resolveram a situação de um projeto desse, agora que o excelentíssimo
prefeito Irineu Wutke que está na prefeitura, assumiu com grande responsabilidade e
o projeto foi elaborado e enviado pra Câmara. Certo! Então eu quero dizer aos
senhores se todos vocês tem ciência de quantos anos tem que Vila Pavão foi
emancipado, a senhora fez vários esforços inclusive procurando prefeito e mais
prefeito pra acontecer essa benção, que eu falo de uma benção que vai favorecer as
pessoas que a senhora defende e que nós aqui também defendemos porque nós
defendemos a senhora como presidente do sindicato. Certo! Agora eu quero aqui
parabenizar o prefeito Irineu Wutke porque nesse período curto de mandato está
resolvendo essa mixaria que vai ajudar muita gente no município de Vila Pavão e se
eu estivesse no lugar de vocês eu colocaria o joelho no chão e agradeceria a Deus
todo dia. Eu quero parabenizar o prefeito pela atitude dele porque Vila Pavão foi
emancipado a não sei quantos anos e agora que estamos resolvendo hoje, o meu
voto é sim em cima do projeto da sua solicitação presidente. Um grande abraço a
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vocês, o meu muito obrigado presidente. Prossegue o senhor presidente: Está em
discussão o projeto. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação o projeto.
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto aprovado
por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Neste momento tenho um
comunicado da prefeitura Municipal, um comunicado oficial. Decreto nº 1.096/2018 que declara situação de emergência na saúde pública de Vila Pavão em razão do
surto de malária e perante o Decreto nº 1.097/2018 – que determina a proibição de
eventos com aglomerações de pessoa no munícipio até que seja realizada a
contenção do surto, informamos que 21ª (vigésima primeira) POMITAFRO que
aconteceria de 26 (vinte seis) de agosto a 02 (dois) de setembro foi adiada em breve
anunciaremos a nova data da festa. Secretário de Cultura e Turismo Gil Leandro
Berger Lauer Paz. Prossegue o senhor presidente: Neste momento partimos para o
encerramento de mais uma sessão, quero agradecer aqui a presença de todos
vocês e pedir desculpas mais uma vez pelo atraso. Como não temos mais nada a
tratar em nome de Deus eu declaro encerrada essa Sessão Ordinária e boa noite a
todos, e para constar, Eu Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss, lavrei a
presente Ata que depois de aprovada será assinada. Vila Pavão – ES, 07 de agosto
de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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