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

Ata da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 21 de Agosto de 2018.
Aos vinte e um 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 João Capítulo 15, Versículo
4-5. 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, demais vereadores, presidente do Sindicato do sindipúblicos
Neusdete, secretária de educação Arlete Ramlow, os irmãos gêmeos, Zé Carlos,
secretário de finanças Valdecy, doutor Celso, Zenilda e demais funcionários. Dando
continuidade o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário Marcos Laurenço
Kloss para mencionar as últimas atas. Ata da 31ª Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 07 (sete) dias do mês de agosto do
ano de 2018 (dois mil e dezoito); Ata da 15ª Sessão Extraordinária da Câmara
Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 16 (dezesseis) dias do mês de agosto
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 20 min (20 minutos) A senhora Neusdete Rossini
Moreira fez suas considerações dizendo. : Cumprimentando o presidente da Câmara
Senhor João Trancoso e em nome dele cumprimentando os demais vereadores e
vereadora desta Casa de leis. Cumprimentando a diretoria do Sindipúblicos- VP (Vila
Pavão) aqui presentes o Hugo e em nome deles cumprimentando todos os
servidores presentes. Vimos hoje ainda falarmos do projeto de Lei Complementar nº
003/2018 – denominado Bônus Valorização da Carreira por tempo de Serviço
aprovado na ultima sessão ordinária do dia 07 (sete) de agosto de 2018 (dois mil e
dezoito). É sabido pelos nobres vereadores que houve um equívoco, naquela
votação, quanto à emenda discutida e analisada juntamente com o presidente da
Câmara municipal, vereadores, Sindicato e administrativo municipal e a emenda
apresentada para votação. Ressaltando que grande foi nossa preocupação com o
ocorrido, uma vez que a emenda substitutiva apresentada equivocadamente
descaracterizava o objetivo do projeto, que é a valorização do servidor de carreira e
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a garantia desta valorização em bonificações futuras. Identificado o equívoco, foi
solicitado uma reunião com o presidente da Câmara Senhor João Trancoso, que
prontamente nos atendeu e convocou os demais vereadores que juntamente com o
sindicato e representante do administrativo municipal discutimos solução para
resolução do problema. Resultado da reunião foi à aprovação do veto parcial ao
projeto pelos nobres edis na Sessão Extraordinária do dia 16 (dezesseis de agosto
de 2018 (dois mil e dezoito). Aguardamos, no entanto, a votação da alteração da
emenda conforme acordado, em seu texto original, e pedimos, mais uma vez a
compreensão, o apoio e o voto dos nobres vereadores para que aprovem a mesma.
Queremos agradecer ao presidente desta Casa de leis e estendemos os
agradecimentos aos demais vereadores pelo apoio, a prontidão com que fomos
atendidos nas várias solicitações por nós feitas, em especial a este projeto.
Reforçamos a importância das parcerias entre o sindicato, Câmara Municipal e
Administrativo Municipal para que as conquistas aconteçam, e beneficiem todo o
município. Que a mesa de negociação e o diálogo estejam sempre abertos com esta
Casa de Leis. Prossegue o senhor presidente agradecendo a presidente do
sindicato. Em seguida o senhor presidente solicita o primeiro Secretário Marcos
Laurenço Kloss para fazer a leitura do Expediente do Dia: Projeto de Lei Executivo
nº 041/2018 - Autoriza pagamento indenizatório relativo à prestação de serviços de
Hospedagem de Site realizados no período compreendido de janeiro a abril do ano
em curso, e dá outras providências. Por questão de Ordem o vereador Edvaldo
Rodrigues Santos pediu a dispensa da leitura dos projetos solicitou que fosse lidas
somente as mensagens. O senhor presidente coloca em votação o pedido de
dispensa das leituras feitas pelo vereador Edvaldo. Quem for favorável permaneça
sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei
Executivo nº 042/2018 - Autoriza pagamento indenizatório proveniente de serviços
de dedetização das Escolas e Biblioteca da Rede Pública de Ensino, e dá outras
providências. Projeto de Lei Executivo nº 045/2018 - Autoriza pagamento
indenizatório a empresa Maria Aparecida Capaz - ME – CNPJ Nº 11.944.953/000124, proveniente de compra de materiais hidráulicos e elétricos e prestação de
serviços utilizados na Escola CEMEA Agostinho Veloso no ano de 2016, e dá outras
providências. Projeto de Lei Executivo nº 046/2018 - Abre crédito especial, altera
anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras providencias. Projeto de Lei Executivo
nº 050/2018 - Autoriza abertura de crédito suplementar no percentual de 20% (vinte
por cento), do total do orçamento do Poder Executivo para 2018, além da previsão
contida na Lei Orçamentária nº 1.105/2017 e nas Leis nº 1.110/2018, 1.125.2018 e
1.145.2018, e dá outras providências. Projeto de Lei Executivo nº 051/2018 - Abre
crédito especial e altera anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras providências.
Projeto de Lei Executivo nº 052/2018 – Autoriza celebração de Convênio de
Cooperação com a Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos), 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 041/2018 Autoriza pagamento indenizatório relativo à prestação de serviços de Hospedagem
de Site realizados no período compreendido de janeiro a abril do ano em curso, e dá
outras providências. Está em discussão a urgência do projeto. Não havendo
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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 042/2018 - Autoriza
pagamento indenizatório proveniente de serviços de dedetização das Escolas e
Biblioteca da Rede Pública de Ensino, 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 045/2018 - Autoriza pagamento indenizatório a empresa Maria
Aparecida Capaz - ME – CNPJ Nº 11.944.953/0001-24, proveniente de compra de
materiais hidráulicos e elétricos e prestação de serviços utilizados na Escola CEMEA
Agostinho Veloso no ano de 2016, 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 046/2018 - Abre crédito especial, altera anexos do PPA e LDO
de 2018, e dá outras providencias. 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
050/2018 - Autoriza abertura de crédito suplementar no percentual de 20% (vinte por
cento), do total do orçamento do Poder Executivo para 2018, além da previsão
contida na Lei Orçamentária nº 1.105/2017 e nas Leis nº 1.110/2018, 1.125.2018 e
1.145.2018, 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. Urgência aprovada por unanimidade.
Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo nº
051/2018 - Abre crédito especial e altera anexos do PPA e LDO de 2018, e dá
outras providencias. Está em discussão. 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
052/2018 – Autoriza celebração de Convênio de Cooperação com a Sociedade
Beneficente São Camilo (Hospital São Marcos), 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. Prossegue o senhor presidente: Neste momento quero
conceder a palavra aos vereadores inscritos começando pelo vereador Edvaldo
Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Boa tarde Excelentíssimo senhor
presidente e em nome do presidente Dessa Casa de leis eu cumprimento os nobres
companheiros vereadores. Quero cumprimentar a sua Excelência secretária de
Educação do nosso município de Vila Pavão, também cumprimentar a sua
Excelência presidente do SINDIPÙBLICOS do município de Vila Pavão, os 02 (dois)
irmãos funcionários da prefeitura, o nosso amigo também marcando a sua presença
brilhante, o Zé Carlos que trabalha no posto de saúde do Conceição do Quinze
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muito obrigado pela sua presença, a Dayana funcionária da Casa com seu esposo,
as funcionárias secretárias da Casa da Câmara Municipal de Vila Pavão. Neste
momento senhor presidente eu quero estender a minhas palavras, em primeiro lugar
quero parabenizar o seu trabalho a frente desta Casa de Leis com tamanha
honestidade e competência e acima de tudo a parceria que o senhor tem com os
companheiros vereadores, com todos nós nesta Casa, quero te parabenizar e tirar o
chapéu a sua excelência tá bom, parabenizar todos os vereadores da Câmara
Municipal de Vila Pavão que na sessão passada que tivemos, sessão extraordinária
estiveram todos aqui marcando presença, aprovamos projetos brilhante para o
melhor desenvolvimento do nosso município de Vila Pavão. Senhor presidente é, eu
estive vindo algumas informações do seu amigo Zé Carlos que trabalha no posto de
saúde lá na comunidade de Conceição do Quinze e a informação que ele passou
pra mim é informação informal, quero que vocês entendam é informação informal
porque nós tivemos pessoas a frente né Zé Carlos, que vieram de Vitória
direcionada pelo excelentíssimo senhor secretário de saúde de Estado ao doutor
Ricardo, juntos brilhante e profissionais na área da malária que é doutor Cruzeiro
que reunido domingo conosco e a informação que eu tenho hoje sobre o caso da
malária no nosso município de Vila Pavão é uma informação bem ampla, uma
informação concreta de deixar a nossa sociedade do município de Vila Pavão com a
cabeça mais tranquila. porque motivo? As pessoas que foram afetadas pelo surto da
malária no nosso do município de Vila Pavão, essas pessoas já estão sendo
medicadas e graças a Deus praticamente a gente pode afirmar que todos já estão
curados né, desse problema é da malária e a chance do mosquito que é o
anopheles né, o mosquito transmissor o nome dele é anopheles, é, quero lembrar,
estou fazendo uma transmissão ao vivo pra nossa sociedade refrescar mais a
cabeça nas palavras do vereador Edvaldo Santos (Bafaela) que o mosquito
transmissor da malária nome dele é anopheles, o macho ele não transmite, o
transmissor da doença é a fêmea. Outra coisa, que pessoas que já estão no período
de tratamento, as possibilidades do mosquito picar nestas pessoas de novo que
foram picadas e transmitir o vírus pra outra pessoa que não foi, entendeu? Picado
por esse mosquito, não teve o problema da malária, a chance é praticamente
nenhuma porque estas pessoas estão munidas pelo medicamento da malária no
nosso município de Vila Pavão, o qual foi à região mais que abrangeu mais foi à
região do Distrito de Praça Rica. Né Zé Carlos? A região de Conceição do Quinze
(Cascudo), Assentamento Agrovilia né? Aí a onde atravessa do Assentamento
Agrovilia para o Assentamento Três Corações a qual ocorreu os casos de pessoas
afetadas com o surto da malária no município de Barra de São Francisco. Também
quero me estender os meus agradecimentos o senhor secretário de saúde do
Estado, também o médico que esteve aqui especialista em malária que é o doutor
Cruzeiro esteve lá alguns vereadores presentes né e parabenizar o nosso amigo Zé
Carlos o enfermeiro lá do posto de saúde de Conceição do Quinze que me passou
informação, parabéns pelo seu brilhante trabalho aquele posto de saúde Zé Carlos.
A Câmara Municipal de Vila Pavão estará sempre de portas abertas. Quero aqui
pedir encarecidamente a atenção dos nobres companheiros vereadores, ao
excelentíssimo presidente desta Casa que tem fatos que estão ocorrendo na área de
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trabalho do nosso município de Vila Pavão, funcionário público, eu não vou relatar o
nome aqui mais se for pra relatar também nós relatamos. Certo! Que dentro do
período de trabalho dele tem numa sessão extraordinária que aconteceu na Câmara
Municipal de Vila Pavão, o que eu estou falando está sendo gravado, não estou aqui
batendo em ninguém, estou aqui pra falar a verdade, “doe em quem doer” que no
período que nós tivemos a sessão extraordinária permaneceu nas proximidades
onde as nossas secretária de educação está sentada o tempo todo, chegou mais
cedo na porta da prefeitura esse funcionário, ele é efetivo e permaneceu no local
sentado aqui dentro da Câmara Municipal eu quero dizer aqui uma coisa aqui que
funcionário dentro da função de trabalho dele, se ele não tiver um ofício assinado
por uma autoridade municipal para ele vir e entregar na Câmara e permanecer no
local no recinto da Câmara tudo bem, agora as vezes ele se achar que efetivo
entendeu, e aconteceu uma situação, de andar pela rua falando mal do prefeito do
nosso município, falando mal do vice-prefeito do nosso município, criticando a
Câmara Municipal e os vereadores, eu exijo respeito de qualquer funcionário público
do nosso município como nós vereadores, prefeito e vice-prefeito respeita o direto
deles, eles tem que respeitar nós também como autoridade municipal porque existe
a lei de amparo ao funcionário público dentro da função de trabalho dele mais desde
que ele cumpra o horário de trabalho dele, sendo efetivo, mais existe a lei também
que pune ele se ele não exercer a função como funcionário no período correto do
horário de trabalho se é das 7h (sete horas) da manhã as 4h ou 5h (quatro ou cinco)
da tarde, então os direitos tem que ser respeitados iguais porque se acontecer esse
fato a qual eu, vereador Marquim Kloss, vereador Juvenal e outros vereadores
presenciaram esse funcionário aqui o que nós vamos fazer a Câmara Municipal de
Vila Pavão, eu quero que os senhores ouçam, está sendo transmitida ao vivo as
palavras do vereador Edvaldo Santos (Bafaela) existe a lei, vou repetir que ampara o
funcionário público efetivo desde que ele exerça a função dele mais também não dá
o direito ele de ficar denegrindo a imagem do seu companheiro de trabalho, do
prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e secretários. Está com palavra com a sua
excelência vice-presidente desta Casa de Leis senhor Juvenal Medici: “Assim se
pronunciou” Obrigado vereador. Boa tarde a todos, só pra aqui citar esse funcionário
ele já vem ao longo dos anos usando esse critério, quanto ao palavreado imoral em
qualquer lugar que esteja, o nome vai ser dito na hora certa, oportuna, mais não tem
só um não vereador, tem mais, mais esse é o chefe, eles tem um quadruplo.
Entendeu? Não é nessa administração não, é em todas que passaram, que se o
prefeito fala fulano vai fazer isso hoje. Eu não vou, eu não vi ontem, isso foi um
carpinteiro, você vai pra Praça Rica, eu não vou e não vai né, mais por isso que eu
estou dizendo, tem que formar uma comissão, abrir uma sindicância para apurar sim
os fatos isso já era pra ter sido feito a muito tempo né, que numa administração não
tem isso, que é concursado e deixar de ser concursado tem deveres e obrigações a
ser cumprido, nós não queremos falar de um só que é do povo por isso que tem que
fazer isso ontem vereador, obrigado por, pelo um minuto. Prosseguindo o vereador
Edvaldo. Ok! Eu agradeço ao senhor pelas brilhantes palavras. Cumprimentando
aqui o excelentíssimo senhor presidente, nobres companheiros vereadores, o
funcionário público na sua função de trabalho que andar pelas ruas a fora, fora,
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entendeu, ou melhor dentro do seu expediente de trabalho, eu estou falando aqui
você pode levar as palavras a ata e pode levar se possível ao Ministério Público, ao
Promotor de Justiça que eu não falo errado não, não fui eleito pra andar pregando
mentira e nem passando a mão na cabeça de quem tá errado não. Na realidade o
funcionário público que ele tiver a pessoa que é chefe do setor dele e que
determinar a ele pra ele ir trabalhar em tal lugar e ele falar senhor vereador que não
vai, o funcionário público que seja efetivo, ou que fez o processo seletivo que andar
falando mal, desrespeitando a autoridade do excelentíssimo prefeito da cidade,
autoridade do excelentíssimo vice-prefeito, autoridade do excelentíssimo do
senhores vereadores desta Casa de leis, da secretária de educação, da secretária
de saúde, de qualquer secretário que seja ou de qualquer funcionário, amigo ou
companheiro dele de trabalho a Câmara municipal de Vila Pavão se
responsabilizará. O senhor quer fazer alguma pergunta? Fica a vontade. Vereador
Francisco pronunciou: Deixa eu dizer pra vocês por isso que eu falo de vez em
quanto pra vocês, vamos dar um aumento de funcionário, tá certo vamos dar o
aumento, tem funcionário aí que merece você dá R$ 1.000,00 (mil reais) de aumento
e tem funcionário que não merece R$ 1,00 (um real) porque ele é desrespeitador,
que não respeita o patrão dele porque se eu fosse patrão dele eu mando embora,
eu não quero saber negócio de Ministério Público, eu vou Ministério Público. Será
que é só funcionário que tem direito? Não é só o funcionário que tem direito não.
Nós estamos numa escassez o prefeito toda semana manda pedir 5 (cinco) vagas, 3
(três) vagas e nós estamos votando, colocando, tá colocando, tá colocando, nós
estamos numa escassez de funcionários e o funcionário vai pra rua fazer fofoca ele
tem que ser preso, ele tem que ser preso porque ele não é funcionário ele é um
bandido, muito obrigado. Prosseguindo o vereador Edvaldo. Agradeço ao senhor,
sua excelência por ter complementado as palavras do brilhante aqui vereador
Francisco de Assis segundo-secretário. Resumindo. Fica vontade senhor. Vereador
Valdeci pronunciou: Eu acho que tinha que citar o nome do funcionário que eu vejo
ai são vários, eu não conheço, eu acho que tinha que citar o nome para abrir uma
CPI, eu faço parte das comissões de justiça e tem que ter o nome, não adianta
brigar com os funcionários pra que (...) eu acho que o senhor pode colocar o nome
dele, eu se eu souber eu falo o nome do cara, não tem esse negócio você tem que
falar pro cara chegar e conversar com ele porque senão o que adianta. Pronunciou o
vereador Francisco, talvez agora vereador ele para de fazer fofoca, se não parar eu
vou dar o nome de qualquer um deles. Continuando o vereador Edvaldo
complementando as suas palavras senhor presidente, então será aberta uma
sindicância nessa Casa de Leis contra esse funcionário. Ok! E tudo bem, ele vai
procurar os direitos dele e nós também vamos e vamos ver porque quando ele foi
procurar os direitos dele ele vai o Ministério Público aí os 09 (nove) vereadores nós
vamos até o Ministério Público também e vamos apresentar quais são as queixas
feita a pessoa dele porque por incrível que pareça senhor presidente,
excelentíssimos senhores vereadores nós podemos sim fazer a denúncia à ouvidoria
da prefeitura municipal de Vila Pavão e isso vai acontecer a partir de hoje e partir de
hoje o secretário terá o direito total de chegar aos vereadores e falar está
acontecendo assim, assim, assado, pedimos ao funcionário para trabalhar em tal
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lugar que é a função dele e ele não está respeitando. Aí sim, vai ser tomado as
providências, vai ser abrido uma sindicância para esse funcionário para que ele
receba a sua punição da forma que ele merecer. Fica aqui as palavras do vereador
Edvaldo Santos (Bafaela) a todo município de Vila Pavão e a todos que estão
assistindo esta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão. Muito
obrigado Excelentíssimo senhor presidente desta Casa, muito obrigado nobres
vereadores e a todos vocês aqui presentes. Uma ótima noite a todos e Deus os
abençoe. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao excelentíssimo.
Prossegue o senhor presidente: Segundo vereador inscrito para fazer uso da tribuna
vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Em primeiro lugar quero
agradecer a Deus por está oportunidade e confesso que falar depois do vereador
Bafaela não é fácil não, mais vou tentar aqui. Aproveito para cumprimentar o
presidente desta Casa e através dele cumprimentar os demais vereadores,
cumprimentar a todos aqui presentes, desculpas não vou mencionar o nome de
todos porque o nosso tempo é curto e nós temos ainda muito trabalho pra hoje
ainda. Mais o que me trás a palavra aqui, tem vários assuntos que eu queria falar
aqui hoje em respeito ao meio ambiente, com respeito à agricultura e outros
assuntos mais e aqui pra não me prolongar muito quero falar de um assunto aqui
que tem sido pertinentes nos últimos dias a onde o vereador Bafaela já começou a
falar aqui, que é um assunto que infelizmente fez com que o nosso município ficasse
famoso nos meios de comunicação que é a malária e aproveitando nós temos aqui
hoje só a Neusdete que está representando os lideres das igrejas onde estivemos
reunidos aqui terça-feira da semana passada e pelo muito falar através aí desse
decreto que foi baixado pelo prefeito por causa do surto da malária e nós
resolvemos então convocar as lideranças religiosas para que nós discutir,
esclarecer, tirar algumas dúvidas com respeito esse decreto, eu tenho o meu ponto
de vista, coloquei naquele dia, e continuo com ele ainda, eu acho que houve um
pouco de exagero, um pouco e excesso de zelo com naquele artigo 1º (primeiro)
aqui quando fala sobre aglomeração de pessoas, coloquei aqui naquele dia naquela
reunião que tivemos aqui, mais queria aqui fazer o uso da palavra pra agradecer a
presença dos pastores, dos representantes de todas as igrejas que estiveram aqui
aquele dia e parabenizar porque e eles tem sido zeloso, mudaram as suas rotinas,
tem respeitado esse decreto, acho que é motivo pra essa Casa aqui está
parabenizando as lideranças religiosas porque são palavras ditas aqui, estão tendo
muito prejuízo com isso mais estão respeitando então fica aqui em nome dessa
Casa os meus agradecimentos a todas as lideranças e aquela reunião aquele dia
acredito eu, que valeu muito, reunimos aqui na terça-feira na quarta já foi convocada
toda lideranças religiosas pra sentar e conversar e acredito que em breve nós vamos
colher frutos através daquela reunião, espero em Deus que sim. Mais o que o
vereador Bafaela falou aqui com suas palavras sobre funcionário e eu quero falar
sobre funcionário também e com respeito o um certo camarada e pedir aos senhores
vereadores para que na próxima sessão (...), para que nós pudéssemos fazer uma
indicação a qual o setor jurídico desta Casa pudéssemos fazer uma indicação e uma
forma de gratidão desta Casa para que o prefeito fizesse uma bonificação aos
servidores públicos desse município que estão empenhados nessa campanha contra
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a malária. Nós sabemos que tem muitos deles que mudaram toda a sua rotina por
causa desse surto de malária, estão trabalhando até 10:00,11:00 h (dez onze horas)
da noite e gostaria de pedir aos senhores que fizéssemos fazer uma indicação em
nome dessa Casa que todos os vereadores se possível assinasse solicitando ao
prefeito uma bonificação para esses servidores que estão prestando esse serviço .
Vereador Valdeci. “Assim se pronunciou”. Observação: Não foi possível transcrever
a fala do referido vereador porque falou sem microfone e não se dirigiu a tribuna. (...)
Continuando o vereador Gecimar, no artigo 1º (primeiro) quando fala de
aglomeração de pessoas não cita quantidade de pessoas e por isso que as igrejas
estão respeitando e nós aqui estamos reunidos mais acredito que em breve creio em
Deus que esse decreto, pelo menos parte dele eu acho que já está na hora de ser já
revogado pelo menos parte, eu acredito, então fica aqui as minhas palavras e peço
aos senhores que nós podemos pedir ao setor jurídico desta Casa para que
possamos fazer essa indicação solicitando ao prefeito essa bonificação aos
servidores. Observação: Não foi possível transcrever a fala do referido vereador
porque falou sem microfone e não se dirigiu a tribuna. (...). São essas as minhas
palavras o meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao
excelentíssimo vereador Gecimar Rodrigues. Prosseguindo. O 3º (terceiro) vereador
inscrito para fazer uso da tribuna vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos, mais uma vez agradecer a Deus por estarmos
juntos. Quero nesta tarde cumprimentar o presidente, cumprimentando Vossa
excelência cumprimento a mesa, os vereadores, a vereadora, as funcionárias dessa
Casa, cumprimentar aqui a secretária de educação, funcionários públicos,
cumprimentar o Zé Carlos que trabalha na área da saúde Zé Carlos você que é um
lutador, cumprimentar a presidenta do Sindipúblicos Neusdete e te parabenizar pela
forma do seu agradecimento né, a gente vê que não é fácil conduzir um numero de
pessoas e uma entidade tão importante que você tem a honra e o prazer de estar à
frente da presidência, então assim, a forma sincera que você agradeceu em nome
da entidade. Isso é importante, isso traz força, que você está bem no grupo né e que
dá segurança para assim a entidade funcionar. Parabéns mais uma vez pela sua
permanência aqui nessa Casa de Leis, pela permanência do Sindipúblicos, dos
funcionários, isso traz segurança a nós também e nós estamos juntos, no início não
é uma vitória completa mais é uma caminho, a luta começa de baixo, ela não
começa de cima. Né, nossa pretensão é ir, eu falo nossa porque eu tô participando
já a muito tempo e junto com vocês e a vitória não foi completa mais ela vai ser
completa vocês podem ter certeza, conheço você a tempo, a sua dedicação é uma
coisa fora de serio, não sua só mais de toda entidade. Quero senhor presidente aqui
falar um pouquinho do funcionário público que o vereador Bafaela colocou que nós
conversamos aqui. É tem que ser feito vereadores, isso que ser feito, já era pra ter
sido feito ontem, anteontem, que é um câncer que se acomodou nas administrações
né, então nós vamos fazer de um vereador Valdeci, Vossa Excelência sabe quem é,
sabe todos. Não tem um vereador que não sabe. Não tem aqui ninguém que não
sabe disso, Né. Só que na questão da ética né melhor não falar ainda, mais nós
vamos ter o prazer de falar. Nós vamos fazer é presidenta com um, senhor
presidente, vereadores de um que é o mestre dos mestres. Entendeu? Se for falar a
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realidade nenhum deles presta que é tudo macaco velho meu irmão. Não coloca a
mão na cumbuca de jeito nenhum. Né, mais estão fazendo porque nós estamos
deixando. Se você fazer com um neguim vai se aperta. Então tem que ser feito
ontem nós vamos fazer vocês podem ter certeza, podem ter certeza que nós vamos
fazer. Só colocar aqui mais um pouquinho eu sei que o tempo hoje nós estamos
meio atrasado de novo né, e falar um pouquinho aqui sobre a bonificação, mais do
que justo né, aos funcionários que não mediram esforços, dia, noite, é o que a gente
está acompanhando a todos, não precisa falar nomes, a todos, mais do que certo
essa bonificação né, dentro do trâmite legal nós vamos aprovar podem ter certeza
disso e eu tenho certeza também que o prefeito vai fazer vereador, Vossa
Excelência foi feliz quando está cuidando desse caso. Pedir aos vereadores, eu
quero pedir isso aqui como amigo do presidente, do 2º (segundo) secretário, do 1º
(primeiro), dos 09 (nove) vereadores a não permanência nossa, eu vou dizer nossa,
eu não vou dizer do vereador João, do Joaquim nessa Casa de leis, temos que
participar mais, temos que procurar mais, dedicar mais aqui. Né! Os projetos aqui
volta de segunda a segunda, vereador que não tem acesso porque não quer. Nós
temos que dedicar mais, procurar mais, não sei, o nosso jurídico não pode negar
senhor presidente a vereadora, o vereador, pro Antônio, pro Pedro. Eu quero ver o
projeto de lei tal, tal. O que se diz? O que especifica esse projeto? Eu quero uma
cópia desse projeto, liberar pra cada, nós podemos pedir a qualquer hora. Sim, até
vocês, qualquer um tem acesso livre que nós temos uma Câmara transparente né.
Não foi implantado aqui? O portal da transparência meu irmão. Qualquer um cidadão
pode fazer uso da tribuna aqui e se expressar da forma que ele achar que pode. O
vereador aqui pode falar. O vereador tal roubou, roubou. Entendeu? Funcionário tal
roubou. Funcionário tal traficou Gecimar. A tribuna é livre. Já diz o nome livre, agora
cabe ao funcionário ou qualquer um voltar em nós vereador se ele roubou ou não se
for o caso citado, duas denuncias simples, então nós temos que se dedicar mais
aqui. Eu estou vendo isso aí que às vezes mês que vem está reclamando, estão
sumindo, os vereadores estão sumindo desta Casa de leis e isso não é bom
presidenta, isso não é bom. Por que se a senhora é presidenta de uma entidade a
senhora não vai um dia, a senhora não procura aí o que os membros vão fazer? Fica
complicado né. Então assim eu estou cobrando a nós, anos, um pouquinho mais de
dedicação. Fica aqui as minhas palavras e meu boa noite a todos. Prossegue o
senhor presidente agradecendo ao excelentíssimo vereador. Prosseguindo o 4º
(quarto) vereador e ultimo vereador a fazer uso da palavra vereador Francisco de
Assis Campos. “Assim se pronunciou”. Boa noite presidente, boa noite secretários,
vereadores, vereadora, secretária, funcionários públicos, funcionários dessa Casa.
Eu vou só dar um boa noite a cada um de vocês e agradecer a deus por estar aqui
porque os vereadores já falaram tudo. Não deixaram nada pra mim falar. O que eu
vou inventar aqui pra falar? Nada. Então muito obrigado. Prossegue o senhor
presidente agradecendo ao excelentíssimo vereador. Prossegue o Senhor
Presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o do Projeto de
Lei Executivo n° 041/2018 - Autoriza pagamento indenizatório relativo à prestação
de serviços de Hospedagem de Site realizados no período compreendido de janeiro
a abril do ano em curso, e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não
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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: Coloco em discussão o do Projeto de Lei Executivo
n° 042/2018 - Autoriza pagamento indenizatório proveniente de serviços de
dedetização das Escolas e Biblioteca da Rede Pública de Ensino, e dá outras
providências. Está em discussão o projeto. 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: Coloco
em discussão o do Projeto de Lei Executivo n° 045/2018 - Autoriza pagamento
indenizatório a empresa Maria Aparecida Capaz - ME – CNPJ Nº 11.944.953/000124, proveniente de compra de materiais hidráulicos e elétricos e prestação de
serviços utilizados na Escola CEMEA Agostinho Veloso no ano de 2016, e dá outras
providências. Está em discussão o projeto. 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: Coloco
em discussão o do Projeto de Lei Executivo n° 046/2018 - Abre crédito especial,
altera anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras providencias. Está em discussão
o projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. 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 Modificativa ao projeto de lei
Executivo nº 050/2018 – que autoriza abertura de crédito suplementar no percentual
de 05% (cinco por cento) do total do orçamento do poder Executivo para 2018, além
da previsão contida na Lei Orçamentária nº 1.105/2017 e nas Leis nº 1.110/2018,
1.125/2018 e 1.145/2018, e dá outras providências. Após a leitura da emenda
pronunciou o senhor presidente: Está em discussão a Emenda Modificativa. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Emenda aprovada por 05 (cinco) votos
favoráveis e 03 (três) votos contrários. Coloco em votação o Projeto de lei Executivo
nº 050/2018 – Juntamente com a emenda modificativa que - Autoriza abertura de
crédito suplementar de 05% (cinco por cento) do total do orçamento do Poder
Executivo para 2018, além da previsão contida na Lei Orçamentária nº 1.105/2017 e
nas Leis nº 1.110/2018, 1.125/2018 e 1.145/2018, e dá outras providências. Coloco
em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto
aprovado por 05 (cinco) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários. Prossegue o
Senhor Presidente: Coloco em discussão o do Projeto de Lei Executivo n° 051/2018
- Abre crédito especial e altera anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras
providencias. Está em discussão o projeto. 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: Coloco
em discussão o do Projeto de Lei Executivo n° 052/2018 - Autoriza celebração de
Convênio de Cooperação com a Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital São
Marcos), e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação o projeto. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto aprovado por unanimidade.
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Prossegue o Senhor Presidente: peço nesse momento ao primeiro secretário Marcos
Laurenço Kloss para fazer a leitura do Parecer conjunto da Comissão de Justiça
legislação e Redação da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES., referente ao projeto
de lei complementar nº 002/2018 - Dispõe sobre procedimentos para a aprovação da
regularização fundiária no município de Vila Pavão/ES, e dá outras providências.
Comissão de Justiça legislação e Redação: Relator: Valdeci Buge; Presidente:
Gecimar Rodrigues e Membro Francisco de Assis Campos. Após a leitura do parecer
prossegue o senhor presidente: Coloco em votação o parecer conjunto da comissão
de Justiça Legislação e Redação da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Parecer aprovado por
unanimidade. Coloco em discussão o projeto de Lei Complementar nº 002/2018 Dispõe sobre procedimentos para a aprovação da regularização fundiária no
município de Vila Pavão/ES, e dá outras providências. Está em discussão o projeto.
Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Por
questão de ordem o vereador Gecimar Rodrigues solicitou verbalmente que fossem
lidos os requerimentos. O senhor presidente solicita ao primeiro secretário Marcos
Laurenço Kloss para que faça a leitura dos requerimentos feita verbalmente pelo
vereador Gecimar Rodrigues. Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores do Município de Vila Pavão – Estado Espírito Santo. Os
vereadores, abaixo assinados, usando de sua atribuições que lhes conferem o inciso
XIII do artigo 56, o §2º do artigo 57 da Constituição do Estado do Espírito Santo, o
inciso XI do artigo 47, e o §2º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Vila
Pavão/ES, do inciso V do artigo 166, e do §2º e §3º do artigo 19 do Regimento
Interno desta Casa de leis, requerem, com a anuência do Egrégio Plenário, o envio
deste documento, ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao Controlador Interno
para que forneça, dentro do prazo legal, as informações abaixo relacionadas, sob
pena de incorrer no instituto da infração político-administrativa, a frota dos veículos,
máquinas pesadas, frota de tratores agrícolas e seus implementos, frota de
caminhões, seus respectivos controle patrimonial e o servidor responsável pelo
setor, inclusive o nada consta de cada consta de cada um deles das seguintes
secretárias: Secretaria de educação, Secretaria de saúde, Secretaria de assistência
social, Secretaria de esporte, Secretaria de cultura e turismo, Secretaria de meio
ambiente, Secretaria municipal de obras, Secretaria de agricultura, Secretaria de
finanças e orçamento, Secretaria de municipal de planejamento. Assinam este
requerimento os seguintes vereadores: Valdeci Buge, Francisco de Assis campos,
Gecimar Rodrigues, Juvenal Medici Ferreira, João Trancoso e Marcos Laurenço
Kloss. Após a leitura dos requerimentos, prossegue o senhor presidente: Neste
momento coloco em discussão os requerimentos. Não havendo nenhuma
manifestação. Coloco em votação os requerimentos. Quem for favorável permaneça
sentado ao contrário se levante. Requerimentos aprovados por 05 (cinco) votos
favoráveis e 03 (três) votos contrários. Prosseguindo o senhor presidente: neste
momento passamos para o encerramento de mais uma sessão. Quero agradecer
aqui a presença de todos e desejar a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe.
Como não temos mais nada a tratar em nome de Deus eu declaro encerrada essa
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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, 21 de agosto de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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