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

Ata da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 03 de Julho de 2018.
Aos três dias do mês julho 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 Provérbios Capítulo 3, Versículo 1-2. 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 família Buge, a
Clécia, a Nérlia, Kiara, a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos
Neusdete, a Ingrid, Secretária de Assistência Social Alessandra, Secretária de
Educação Arlete Ramlow, Secretário de Meio Ambiente Brás Mare, a Mesa, o
segundo secretário Francisco, o primeiro Secretário Marcos, o nosso vice-presidente
Juvenal, cumprimentar os vereadores Gecimar, Valdeci, Vera, Aristeu Edvaldo
Rodrigues Santos. Prossegue o senhor presidente: solicita ao primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do Expediente do Dia: Projeto de Lei
Executivo nº 040/2018 – Autoriza abertura de crédito especial, altera anexos do PPA
e LDO de 2018, e dá outras providências. Por questão de Ordem o vereador
Edvaldo Rodrigues Santos pediu a dispensa da leitura dos projetos solicitou que
fosse lida somente a mensagem. O senhor presidente coloca em votação o pedido
de dispensa da leitura feita pelo vereador Edvaldo. Quem for favorável permaneça
sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Após a leitura
prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência
Especial do Projeto de Lei Executivo nº 040/2018 – Autoriza abertura de 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: Neste momento quero conceder a
palavra aos vereador inscritos começando pelo vereador Valdeci Buge. ―Assim se
pronunciou‖. Observação: por problemas na gravação da ata não foi possível
transcrever a fala do vereador Valdeci Buge e parte da fala do vereador Edvaldo
Rodrigues Santos. (...). Prosseguindo pronunciamento de vereador Edvaldo
Rodrigues Santos. A presidente hoje do sindipúblicos ele ajudou lá dentro foi falar
umas palavras e com um pequeno erro mais eu quero muito agradecer a pessoa
dele entendeu, a pessoa do prefeito tem me procurado, ele condição dele como
prefeito na medida do possível tem me atendido, tem atendido o nosso município de
Vila Pavão na medida do possível eu quero aqui pedir os meus companheiros
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ilustres amigos e vereadores e o presidente desta Casa de leis, os companheiros
vereadores, vão ser estendido alguns projetos que vão ser colocados em votação
daqui a pouco, eu quero pedir a gentileza a colaboração dos senhores porque dentro
desta Casa de leis nós somos eleitos pelo voto da sociedade, a própria sociedade
paga o nosso salário todo mês de cada vereador e os nossos vereadores aqui eu
quero que a sociedade saiba os 09 (nove) vereadores desta Casa de Leis estão se
desempenhando o melhor para atender a nossa sociedade tanto na área da
agricultura, na área da saúde, educação, é lazer, esporte porque o nosso povo já
trabalha demais tem que ter o seu lazer. Não é isso! Quero aqui estender as minhas
desculpas a sua Excelência vereador Gecimar Rodrigues eu tive a minha justificativa
de não comparecer na reunião a qual o seu parlamentar ia fazer a entrega de um
beneficio a associação eu mesmo particularmente dando a minha justificativa devido
a minha viagem com minha mãe né, a minha mãe já está bem, bem de idade com 75
(setenta e cinco anos) e enquanto é tempo o filho é o único filho que tem aquela
disponibilidade de correr atrás e ajudar. Como é bom a gente ajudar a família da
gente, mais eu quero pedir aos senhores aqui os projetos que foram enviados a esta
Casa de leis vamos ser firmes entendeu? Vamos ser favoráveis porque quando o
projeto é enviado a esta Casa de leis se tem a opinião de muito e não tem a opinião
de outros, se não tem a opinião de todos desde que ele seja legal e vai trazer o bem
estar para a nossa sociedade do município de Vila Pavão talvez nós possamos ser
contra o projeto aqui dentro mais se esforça não é por nós porque todos nós
vereadores temos os nossos salários todo mês certinho, depositado em conta quem
paga o preço é a sociedade. Qualquer um de nós que tentarmos puxar o freio de
mão tanto aqui entendeu, como o chefe do executivo, o vice-prefeito qualquer um
secretário quem paga o preço não é vereador, não é secretário, não é prefeito, não é
vice-prefeito quem paga o preço é a sociedade que colocou nós aqui dentro pra
representar o direito de cada um deles. Então eu quero aqui ser bem claro aos
senhores olhando no olho de cada um de meus companheiros vereadores vai ser
estendido um projeto muito importante daqui alguns instantes, eu quero pedir
encarecidamente aos senhores que vamos juntos. Ok! Porque projetos que são, que
vem pra essa Casa de leis, entendeu, e que passa entendeu aprovados por cada um
de nós vai favorecer o bem estar de cada criança, de cada jovem, de cada idoso, de
cada cidadão do nosso município de Vila Pavão que são eles que todo mês ó põe o
dindim no nosso bolso, eles passam os nossos salários, então nós nesta Casa de
leis temos que representar a sociedade do nosso município bem representado. Fica
aqui as minhas palavras e o meu muito obrigado. Prossegue o senhor agradecendo
ao Excelentíssimo vereador Edvaldo Rodrigues Santos. O terceiro vereador inscrito
para fazer uso da tribuna Gecimar Rodrigues. ―Assim se pronunciou‖. Boa noite a
todos em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade.
Cumprimento o presidente desta Casa, a Mesa, cumprimentar demais vereadores,
cumprimentar os funcionários desta Casa. Cumprimentar aqui a família Buge.
Cumprimentar a presidente do Sindicato, secretária chefe de gabinete, secretária de
assistência social e sua filha, secretária de educação Arlete e cumprimentar também
o mais novo secretário do nosso município tá sentado ali atrás Brás Mare e dizer
Brás que esse é um pedido que nós fizemos ano passado, início do ano passado e o
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secretário de agricultura tava atuando as duas pastas e a demanda maior do nosso
município vou falar de educação e saúde não, é agricultura e estava muito pesado
pro secretário pedimos a ele que fizesse essa divisão e passou ano passado e
estamos quase chegando no final desse ano, já estamos no meio do ano e agora eu
acho que ele viu a necessidade de fazer isso e acredito que com só a agricultura e o
secretário ele vai ter melhores condições de atender os nossos agricultores. O nosso
município a base dele nós sabemos que é a agricultura e o secretário com certeza
não estava tendo tempo pra planejar e pra executar os planos que tinha feito, então
fico aqui, me coloco a disposição do senhor como cidadão e como vereador dessa
Casa naquilo que o senhor precisar como secretário de meio ambiente me coloco a
disposição. E senhor presidente e demais companheiros vereadores, não sei se os
senhores alembram que no final de 2016 (dois mil e dezesseis) que onde entre as
poucas reuniões que o prefeito fez conosco mesmo antes de nós tomarmos posse
parece que uma reunião só que em uma das coisas que ele pediu, palavras dele é
que nós vereadores certamente teria lá um deputado alguém que nós poderíamos
estar recorrendo para buscar algum recurso, buscar algumas emendas. Ele disse o
seguinte: — Quero pedir a vocês. Palavras dele: Vocês não peçam obras,
construções de obras, porque o município não tem condições de fazer obras,
reformar apenas as que têm. E baseado na palavra dele, em respeito a ele, em
consideração a palavra do prefeito que foi eleito pelo povo eu procurei a não fazer e
acredito que os demais vereadores também fizeram o mesmo. Nós procuramos
buscar recursos através dos deputados pra atender com pequenas coisas como a
agricultura e no final de 2016 (dois mil e dezesseis) nós procuramos um deputado
federal que tem interferência no município e conseguimos um micro trator com todos
os implementos e deve ter aproximadamente 90 (noventa) dias que já chegou aqui
na secretaria para então ir para tal da chamada pública e isso está trazendo um
problema muito grande pra nós aqui e depois disso procurei ainda o deputado
estadual e ele prontificou em estar trazendo algumas emendas para o nosso
município, respeitando o prefeito nós procuramos Todos os Anjos, Conceição do
Quinze e pediu até que procurássemos pudesse construir ali uma quadra de
esportes, nós falamos o prefeito pediu que nós não fizesse isso então a gente não
vai fazer para perder tempo. E procuramos os deputados estaduais então e ele nos
atendeu com uma emenda de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pra cooperativa, uma
outra emenda de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) atendendo a associação de
São Francisco de Assis e o valor era muito R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
que tinha disponibilizado através de emendas, nós pedimos a ele ainda pra poder
estar atendendo a cooperativa a CAF (Cooperativa da Agricultura Familiar) de Vila
Pavão e ele por ter interferência dentro da Seag ele conseguiu lá um recurso de
estar trazendo um micro trator pra cooperativa, com uma carreta e um, uma grade lá
pra arar um micro trator pra ser usado e já foi entregue aqui a Seag fez quinta-feira
da semana passada e ele me ligou, os assessores dele me ligaram na quinta-feira
pediu para que convidasse os companheiros vereadores, convidasse o prefeito para
que domingo a gente ia formalizar aquela entrega foi um recurso que ele conseguiu
e ele queria formalizar aquela entrega no domingo ali, então nós conseguimos o
espaço para que pudéssemos estar fazendo essa solenidade ali e aproveito aqui pra
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agradecer essa Casa, aos vereadores, essa Casa foi muito bem representada ali,
nós tivemos ali 04 (quatro) vereadores, o companheiro Bafaela já justificou, Juvenal
justificou, o Marquim, a Vera, Aristeu por não estarem ali, mais nós tivemos ali 04
(quatro) vereadores representando essa Casa e quero agradecer aos senhores foi
muito bem representada o presidente desta Casa usou da palavra para agradecer,
agradeço ao senhor mais uma vez. O que me deixou muito triste é porque convidei o
prefeito e ele me passou uma mensagem que ele não iria e quando ele disse que
não iria eu puder ver que nenhum dos subordinados dele iria também então me
deixou muito triste porque nós tentamos caminhar junto com o prefeito. Essa Casa
faz tudo pra caminhar junto com o prefeito e às vezes a gente recebe uma resposta
dessa. É um direito que tem, respeita isso mais eu gostaria que o prefeito revesse
essa situação. Ainda resta 30 (trinta) meses de mandato e espero que ele reveja
essa situação para que nós possamos melhorar nossa relação entre o poder
legislativo e o poder executivo porque eu acho que o executivo deve valorizar o
trabalho do vereador. O município não tem condições de investir e quando o
vereador consegue alguns recurso, sei que os companheiros aqui tem lutado pra
isso, consegue algum recurso fora, você chega lá para fazer essa solenidade na
entrega de maquinário que o deputado valorizou o município só vê os vereadores e
não vê ninguém do executivo isso deixa a gente muito triste. Eu gostaria que o
prefeito, alguém aqui certamente vai passar esse recado pra ele para que pudesse
rever essa situação, essa casa não é oposição ao prefeito, mais se pudesse rever
isso e que nós pudéssemos caminhar junto. Essas são minhas palavras eu deixo
aqui, não estou aqui me desabafando, eu só quero colocar isso aqui porque eu fiquei
muito triste quando eu cheguei ali e não vi nenhum dos companheiros do poder
executivo. São essas senhor presidente as minhas palavras o meu muito obrigado.
Prossegue o senhor presidente agradecendo ao vereador Gecimar Rodrigues,
prosseguindo, eu quero aqui neste momento também tá, pedir desculpas a Eduarda
Volz tá, eu esqueci da sua pessoa aqui tá, mais receba os meus cumprimentos tá,
cumprimentar aqui também a Zenilda e Nilza e a Daiane também né. Neste
momento passamos para a Ordem do Dia: Peço para fazer a leitura da Emenda
Modificativa ao Projeto de lei Executivo nº 036/2018 - Autoriza abertura de crédito
suplementar até o percentual de 5% (cinco por cento), do total das despesas fixada
na lei, menos a fixada para o Poder Legislativo, além da previsão contida no artigo
4º da lei Orçamentária nº 1.105/2017 e nas Leis nº 1.110/2018 e 1.125.2018, para
atender as insuficiências das diversas dotações orçamentárias, utilizando-se dos
recursos definidos no artigo 43, § 1º, incisos I,II,III e IV da Lei Federal nº 4.320/1964.
Após a leitura da Emenda, prossegue o senhor presidente: Neste momento também
cumprimento a Lucinete Buge Zucateli tá obrigado pela presença. Está em
discussão a Emenda. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação.
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Neste momento
quem tem que decidir é o presidente. Ficou empatado 04 (quatro) votos favoráveis e
empatado 04 (quatro) votos contrário. E o meu voto é favorável a Emenda
Modificativa, então a Emenda está sendo aprovada por 05 (cinco) votos favoráveis e
04 (quatro) votos contrário. Prossegue o senhor presidente: Coloco em votação o
projeto de Lei Executivo nº 036/2018 , juntamente com a emenda modificativa
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aprovada que autoriza abertura de crédito suplementar até o percentual de 5%
(cinco por cento), do total das despesas fixada na lei, menos a fixada para o Poder
Legislativo, além da previsão contida no artigo 4º da lei Orçamentária nº 1.105/2017
e nas Leis nº 1.110/2018 e 1.125.2018, para atender as insuficiências das diversas
dotações orçamentárias, utilizando-se dos recursos definidos no artigo 43, § 1º,
incisos I,II,III e IV da Lei Federal nº 4.320/1964. Coloco em votação o projeto
036/2018 juntamente com a emenda aprovada. Está em votação. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Novamente empate 04
(quatro) votos favoráveis e empatado 04 (quatro) votos contrário, eu voto aqui, a
favor aqui do projeto juntamente com a emenda modificativa aprovada, então deu 05
(cinco) votos a favor e 04 (quatro) votos ao contrário. Coloco em discussão o Projeto
de Lei Executivo nº 040/2018 – Autoriza abertura de crédito especial, altera anexos
do PPA e LDO de 2018, e dá outras providências. Está em discussão a urgência do
projeto. Está em discussão o Projeto. Com a palavra o vereador Juvenal Medici
Ferreira. ―Assim se pronunciou‖. Boa noite a todos, quero neste momento agradecer
a Deus por estarmos aqui, cumprimentar os secretários, secretárias, cumprimentar
os funcionários desta casa e em nome do presidente cumprimentar os vereadores,
parabenizar o novo secretário, meu amigo mais uma vez que você seja feliz na pasta
e pode contar conosco para aquilo que pudermos estarmos aí ajudando você e
principalmente o meio ambiente que vem sofrendo aí presidente ao logo dos anos.
Senhor presidente, vereadores e aqui secretário e funcionários aqui presentes,
suplementação nós já votamos aqui é uma coisa simples que dá poder ao prefeito
de gastar x né, eu não vejo motivo nenhum desse absurdo de suplementação que
existe não é. A questão de votar a favor ou contra cabe a cada vereador. Nós vamos
votar 05% (cinco por cento) para um montante de um milhão e meio a ser destinado
para ele gastar naquilo que achar que é viável. Nós votamos já 3x (três vezes) se eu
não me engano até mais 05% (cinco por cento) que na verdade sobrou dinheiro.
Não é? Eu até parabenizo o prefeito neste aspecto que está dando ao dinheiro
público a direção certinha. E aí a questão do calçamento como os vereadores
colocaram não tem nada haver com suplementação, não tem nada haver isso daqui
com calçamento, os recursos que foi aplicado na conta da prefeitura é destinado da
parte do governo do estado não tem nada haver porque não tem contrapartida da
prefeitura nesse projeto, nesse calçamento isso tem que ficar claro que não tem
necessidade nenhuma né do pedido de suplementação se não gastar esse um
milhão e meio toma um enorme prejuízo, então não tem necessidade e o voto é livre
é de cada vereador. Eu vou votar no projeto de 05% (cinco por cento) da emenda
que foi aprovada. Só deixar claro que cabe ao prefeito agora, já foi aprovado aqui
nesta mesa e vai ser aprovado, já foi aprovado e ele faz a parte jurídica com mais
rapidez que esse projeto também tem, ele tem uma certa urgência e que faça os
pontos com mais urgência, creio que obrigado aí secretária de educação para que
abra espaço pra contratação da empresa pra iniciar as obras, não é a obra é as
obras. Não é? Então eu quero aqui parabenizar o governo do Estado por esse
recurso, por essas obras que vai iniciar e principalmente na nossa comunidade ela
vai ter uma validade muito grande né, porque hoje calçamento é saúde, calçamento
ele traz um, um astral diferente pra pessoa, pros moradores né, quero também
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agradecer ao prefeito ele esteve conosco na nossa né, não vou usar, não vou dizer
ordem de serviço mais foi tipo assim né, pra que ... das pessoas esse problema vem
rolando ao longo dos anos né e a obra nunca foi feita, tenho fé em Deus que isso,
faça essa obra porque se isso agora dá errado de novo aí não tem mais desculpas,
não tem mais salvação, a casa caiu e acabou. Senhor presidente muito obrigado.
Pronunciou o senhor presidente agradecendo ao vereador e vice-presidente
Juvenal. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Marcos Laurenço
Kloss. ―Assim se pronunciou‖. Meu boa noite a todos e a todas, agradeço a Deus em
primeiro lugar por estarmos aqui reunidos em mais uma sessão inicio aqui
cumprimentando nosso querido presidente e dando os parabéns ao senhor pelo belo
trabalho que vem desenvolvendo aqui nessa Casa de Leis, cumprimento aos
componentes, os demais componentes desta mesa, aos demais vereadores,
vereadora Vera e também a todas e a todos que estão aqui o Brás pode aqui dizer
que é o bendito fruto entre as mulheres aqui deste lado, então agradeço a todos,
não vou citar nomes por nomes pra não cometer o erro de esquecer de alguém mais
muito obrigado pela presença de todos. E falando sobre esse projeto de lei 040/2018
– eu tenho a dizer que eu só tenho gratidão a me expressar porque é uma luta
antiga. Não é Juvenal? E você iniciou já no outro mandato e com mudança de
governo teve a paralização da obra para, digamos assim enxugar e ver a onde
poderia continuar e a onde teria que parar e infelizmente aquela obra foi paralisada
mas agora novamente foi aberto esse crédito, o convênio já foi assinado então isso
é um sonho que se realizar em nossas vidas lá em Praça Rica onde teremos ali
algumas ruas que receberão calçamento e também juntamente com esse convênio
algumas ruas daqui de Vila Pavão na sede que vão ser beneficiados, então tenho
que agradecer ao governo e também ao executivo que também tá se
desempenhando, onde já foi publicado no diário oficial e já está agora preparando a
licitação para que a empresa venha coloque o seu canteiro de obra e iniciam as
obras aí em breve com fé em Deus. Essas são minhas palavras, obrigado presidente
e uma boa noite a todos. Pronunciou o senhor presidente agradecendo ao vereador
Marcos Laurenço Kloss. Prosseguindo: Está em discussão o projeto. Com a palavra
o vereador Edvaldo Rodrigues Santos. Eu já cumprimentei todos aqui que estão
presentes, chegou agora recente a ex-secretária de educação né, aí meu Deus eu
esqueci o nome. É Lucinete Zucateli né? Muito obrigado pela a sua presença,
desculpas tá. É esse projeto é um projeto brilhante quero aqui parabenizar a pessoa
do vice-presidente desta Casa de Leis vereador Juvenal na época o vereador
Juvenal se esticou muito na época eu lembro desse projeto, eu não tinha nem muito
conhecimento com a política na época. Entendeu vereador Juvenal? E a sua
excelência se destravou muito, com muita bravura, foi várias madrugadas nas
estradas para Vitória a busca de recursos com deputado e com outro e agora
naquela comunidade também tem um brilhante vereador que é o primeiro secretário
dessa Casa de Leis vereador Marquim Kloss que está se desempenhando muito
bem naquela região e a comunidade, distrito de Praça Rica ganhou 02 (dois)
presentes essenciais, ganhou 04 (quatro) na verdade, os 02 (dois) é o saneamento e
o calçamento e os 02 (dois) são os 02 (dois) vereadores de coragem e muita bravura
vereador Juvenal Medici e o vereador Marquim Kloss está lutando muito pela aquela
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comunidade. Quero dizer aos senhores vereadores que está parceria é muito boa,
tudo o que acontece nesta Casa de leis é muito bom desde traz o bem estar da
nossa sociedade e Praça Rica ganhou um presente maravilhoso, tenho pra mim
vereador Juvenal, o seu Alfredo Linhares, todos ali, pessoas que andam de muletas
que foi amputada a perna devido a questão de saúde, a dificuldade daquele
calçamento de pedra pra caminhar naquele lugar é muito difícil, fica a vontade (...)
isso aí, quero mais uma vez te parabenizar por recorrer atrás desses recursos e
essa parceria da Câmara Municipal de Vila Pavão ela só tem a avançar e fazer o
melhor pra nossa sociedade no município de Vila Pavão explique mais uma vez, te
parabenizo aos parlamentares que destinaram recuso ao Distrito de Praça Rica e ao
Juvenal Medici vice-presidente desta Casa junto com o vereador Marquim Kloss né
que se desbravaram muito. O vereador Juvenal Medici já está perto de aposentar,
está no 4º (quarto) mandato mais continua aí, jovem ainda, o cabelo não
embranqueceu mais está trabalhando muito pela aquela comunidade junto com o
vereador Marquim Kloss. Meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente
agradecendo ao vereador em seguida pronunciou: Está em discussão o projeto. Não
havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável ao Regime de
Urgência permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade.
Prossegue o senhor presidente: peço para fazer a leitura do Parecer Conjunto das
comissões referente ao projeto de Lei legislativo nº 005/2018 – Denomina EMEF
Frida Tohnes Buge a EMEF do Córrego do Estevão, e dá outras providências.
Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: Relator: Valdeci Buge;
Presidente: Gecimar Rodrigues; Membro: Francisco de Assis campos. Após a leitura
do parecer. Pronunciou o senhor presidente: Está em discussão o parecer. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável ao Regime
de Urgência permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade.
Prossegue o senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de Lei legislativo nº
005/2018 – Denomina EMEF Frida Tohnes Buge a EMEF do Córrego do Estevão, e
dá outras providências. Está em discussão o Projeto. Com a palavra a vereadora
Vera Lucia Elias de Souza. ―Assim se pronunciou‖. Quero cumprimentar a todos aqui
presentes, nobres colegas vereadores, a pessoa do presidente João Trancoso.
Cumprimentar a Kiara que é aluna da escola que era escola Santo Estevão, não
Córrego do Estevão né e que agora né com a colaboração dos vereadores, colegas
aí acredito que colocaremos o nome dela de Frida Tohnes Buge. Cumprimento a
Clécia, a Neusdete presidente do Sindicato, a Ingrid né, chefe de gabinete, a Nérlia
filha da dona Frida, a Alessandra assistente social secretária né de assistência
social, a Eduarda, ao Brás Maré que é o nosso novo secretário do meio ambiente
né, que neste mandato ainda não tivemos um secretário do meio ambiente, então
ele é o 1º (primeiro) né deste mandato. É a Preta (Lucinete) filha da dona Frida, as
meninas que trabalham aqui na Câmara e ao marido da Daiane né, lá de Praça Rica.
É como já foi falado aqui sobre a mudança de nome da escola, gostaria que os
nossos nobres colegas, eles já me falaram que vão votar né a favor mais eu gostaria
de pedir mais uma vez porque é um projeto de lei pra dar novo nome a escola e
dona Frida mais do que ele é uma pessoa chegou lá no Córrego do Estevão em
1950 (mil novecentos e cinquenta) de Baixo Guandu e que a vida toda ela morou ali,
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perto, próximo aquela escola e sempre zelando pela escola né, hospedando, no
início antigamente não tinha professores aqui em Vila Pavão, os professores vinham
de fora, vinha de Nova Venécia né e antigamente as pessoas, as famílias
hospedavam as professoras, até eu fui hospedada na casa de alguém quando eu fui
dar aula lá no Santo Estevão em 1979 (mil novecentos e setenta e nove) eu fiquei
hospedada na casa da, no meu sogro né, seu Antônio Pacheco e a Dona Frida
também acolheu muitas professoras que vieram de fora e a 1ª (primeira) que se
hospedou na casa dela foi a Ana Salazari de Freitas, então nada mais justo do que
uma homenagem colocando o nome dela na escola e então como já foi dito, os
vereadores vão votar a favor, eles falaram com o João né e agradecer a presença da
família aqui, que vieram aqui para a gente poder fazer essa homenagem a dona
Frida que foi uma pessoa muito especial. Pronunciou o senhor presidente: Está em
discussão o projeto. Com a palavra o vereador Juvenal Medici Ferreira. ―Assim se
pronunciou‖. Eu vou ser breve, mais uma vez nessa tribuna, quero parabenizar a
vereadora Vera Vossa Excelência foi feliz nessa indicação. É eu ao longo desses
anos já vai pra 20 (vinte) anos nessa Casa conheci a família Buge né, e todas as
raízes Buge vem da senhora né, hoje a educação começa em casa aí depois na
escola, na rua, e no mundo. Aquele que não aprende em casa ele já vai ter uma
dificuldade né, então vereadora foi feliz nessa indicação, nesse projeto de lei que
com certeza vai ser aprovado hoje e parabenizo Vossa Excelência mais parabenizo
de verdade a senhora que é a dona Frida né? Nérlia Frida, pois é (...) Há sim, então
não é a senhora não. (...).Há sim, fugiu da memória aqui, então assim
merecidamente a gente tem uma referencia da família Buge que já trouxe muitas
coisas boas para esse município. Né Preta? E o meu voto é favorável e parabéns
vereadora, parabéns por mais uma vez. Com a palavra o vereador Francisco de
Assis Campos. ―Assim se pronunciou‖. Boa noite a todos, eu quero agradecer a
cada secretário, a cada professor, a cada membro da família Buge, essa menina
bonita, essa Kiara essa moça bonita aí eu não sei nem falar que geração que ela é.
Essa aqui eu sei que é neta,... bisneta, essa eu não nem o que é, tataraneta sei lá,
mais vocês estão de parabéns. A, a vereadora Vera tá de parabéns quando tentou e
vai colocar, não é tentar, vai colocar, tá aí o projeto vai ser votado, você está de
parabéns. Você tem o meu voto. Eu tenho orgulho de ter convivido com essa família,
com esse povo eu vivi muito tempo na casinha trabalhando com eles. Eu tenho
orgulho de aqui hoje dar um voto para a família de vocês. Meu voto é sim vereadora.
Pronunciou o senhor presidente: Está em discussão o projeto. Neste momento eu
desfaço a mesa e passo a presidência ao vice-presidente Juvenal Medici Ferreira
para fazer uso da Tribuna livre. Neste momento o vice–presidente Juvenal Medici
Ferreira assumindo a presidência concede a palavra ao vereador João Trancoso
para fazer uso da Tribuna livre. ―Assim se pronunciou‖. Muito obrigado
excelentíssimo, neste momento quero agradecer mais uma vez tá, a família Buge,
agradecer, cumprimentar mais uma vez família Buge. Quero também o vereadora
parabenizar a senhora por esse projeto tá, e eu fico muito grato, isso é muito
gratificante pra mim. Tá dona Nérlia, a Clécia, a Kiara, a (Preta) Lucinete de tá
presidindo, tá, uma sessão onde está sendo, né, votado, com certeza que os nobres
né, vai votar favorável a esse projeto tá, que denomina o nome dessa escola né lá
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do Córrego do estevão né, é homenageando a dona Frida tá, eu tenho certeza que
por muitos e muitos anos ela ficou presente né, ali naquela escola ne, eu tenho
certeza, tenho certeza não, quantas e quantas vezes que eu passei lá tá, lembro da
Nelda né, a Nelda foi professora ne, a Nelda foi professora, a Lucinete né foi
professora, as filhas, isso é muito honroso tá, principalmente pra vocês que são
filhas da Dona Frida tá. São as minhas palavras e meus agradecimentos, meu muito
obrigado. Neste momento o presidente Juvenal Medici Ferreira desfaz a mesa a
passa a presidência vereador João Trancoso para dar continuidade aos trabalhos.
Assumindo a presidência o presidente João Trancoso agradece ao excelentíssimo
vice-presidente Juvenal Medici Ferreira. Prosseguindo. Está em discussão o projeto.
Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto Aprovado por unanimidade.
Neste momento passamos para o encerramento, quero estar aqui agradecendo a
Deus mais uma vez por estarmos encerrando mais... Sim. Está com a palavra se
alguém da família quiser fazer alguma. Com a palavra Dona Nérlia Buge Rossim. Ela
cumprimentou todos vereadores e todos os presentes, e fez suas considerações
sobre a trajetória de vida de sua mãe dona Frida Tohnes Buge e agradece a todos
vereadores. Prossegue o senhor presidente: Neste momento passamos para o
encerramento dessa Sessão a 30ª Sessão da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES.
Neste momento quero agradecer, o primeiro secretário vai ler alguns convites: Arraiá
do CMEA ―Luiza Souza Barros‖ Todos os Santos. Vai ser no dia 06 (seis) do 07
(sete) de 2018 (dois mil e dezoito) sexta-feira as 18h (dezoito horas); Arraiá da 3ª
(terceira) idade dia 07 (sete) do 07 (sete) de 2018 (dois mil e dezoito) neste sábado
na propriedade do senhor Arlindo Neimeg as 18h (dezoito horas); Festa da
Comunidade Luterana – IECLB (Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil)
Igrejona no dia 08 (oito) do 07 (sete) de 2018 (dois mil e dezoito) dando início com o
culto as 9h30min (nove horas e trinta minutos ), depois teremos barracas com
comidas, doces, shows e também pula-pula; Festa da Colheita Solidária – CDL no
dia 08 (oito) do 07 (sete) de 2018 (dois mil e dezoito) no domingo no antigo parque
de festa a partir das 13h (treze horas), vamos ter serviços sociais gratuitos, shows e
também o trenzinho. Pronunciou o senhor presidente: Neste momento quero
agradecer a presença de cada um de vocês que se dispõe a estar aqui e em nome
de Deus declaro encerrada essa Sessão Ordinária e para constar, Eu Primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata que depois de aprovada
será assinada. Vila Pavão – ES, 03 de Julho de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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