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

Ata da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 04 de Setembro de 2018.
Aos quatro dias do mês setembro 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 1 João Capítulo 4, Versículo
7-8. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso, neste
momento em nome de Deus declaro aberta essa Sessão. Prosseguindo senhor
presidente: Neste momento quero conceder a palavra ao cidadão inscrito para uso
da Tribuna Livre senhor Hugo Marcos Pena da Cruz- Diretor Administrativo que
falará em nome do SINDIPÚBLICOS – Sindicato dos Servidores Públicos de Vila
Pavão – ES, para agradecer aos vereadores pela aprovação da lei Complementar
003/2018 porque isso ´política pública que trará inúmeros benefícios para todos e
outra coisa é o vale –feira que vai melhorar a arrecadação do município. Prossegue
o senhor presidente agradecendo ao senhor Hugo Marcos Pena da Cruz. Prossegue
o senhor presidente: solicitando ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para
fazer a leitura do Expediente do Dia como segue: Projeto de lei Executivo nº
043/2018 - Autoriza pagamento indenizatório relativo a serviços médicos inerentes à
medicina do trabalho, realizados durante a vigência do contrato nº 030/2017, e dá
outras providências. Por questão de Ordem o Vereador Juvenal Medici Ferreira
pediu a dispensa da leitura dos projetos. O senhor presidente coloca em votação o
pedido do vereador. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação.
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por
unanimidade. Projeto de lei Executivo nº 044/2018 – Abre credito especial, altera
anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras providências; Projeto de Lei Executivo
Nº 049/2018 – Cria vagas para os cargos de provimento efetivo de guarda municipal
e psicólogo, e da outras providências; do Projeto de Lei Executivo Nº 053/2018 –
Abre credito especial, altera anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras
providências; Projeto de Lei 054/2018 - que cria Cargo de provimento efetivo de
Engenheiro Agrônomo, referencia 09, bem como 02 (duas) vagas, e dá outras
providências e o Projeto de Lei Complementar 004/2018 que Altera redação do
artigo 3º, da Lei Complementar nº 027/2018, e dá outras providências. Após a leitura
prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência
Especial do Projeto de Lei Executivo Nº 043/2018 – Autoriza pagamento
Indenizatório relativo a serviços médicos inerentes à medicina do trabalho,
realizados durante a vigência do contrato nº 030/2017, e dá outras providências.
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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 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários. –
Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo Nº
044/2018 – Abre credito 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. Urgência aprovada por unanimidade. Coloco em discussão o
Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo Nº 049/2018 – Cria vagas
para os cargos de provimento efetivo de guarda municipal e psicólogo, e da 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 053/2018 – Abre
credito 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.
Urgência aprovada por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Neste
momento quero conceder a palavra aos vereadores inscritos, o 1º (primeiro) (a)
vereador (a) inscrito para fazer uso da tribuna vereador (a) Vera Lucia Elias de
Souza. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos, é em nome do presidente da
câmara eu cumprimento os colegas vereadores, cumprimento os funcionários da
câmara, é ao Inácio né que é funcionário da Justiça Federal mais hoje é candidato a
deputado federal está aqui presente, convido o pessoal da, que está envolvida aí
querendo trazer uma farinheira para o nosso município né, não sei o nome de vocês
todos mais sejam bem vindos, é ao Carlim contador da nossa Câmara e aos
meninos aqui né, o Mário, o outro rapaz ali que também eu não sei o nome, eu
acredito que seja de algum, algum esporte né, ou seja futebol, eu não sei qual
esporte que estão representando aqui mais sejam todos bem vindos. É eu estou
aqui só pra falar alguma coisa sobre a Pestalozzi, é fiquei sabendo que a Pestalozzi
está caminhando com muita dificuldade no nosso município, não conseguiram ainda
né, reerguer a Pestalozzi para que ela funcione e parece que tem um contrato de
encerramento que está tramitando lá no jurídico e que chegou lá quinta-feira
passada, então ainda tá dentro do tempo previsto pra poder tá mandando esse
contrato pra resolver essa situação da Pestalozzi. Nós sabemos que a Pestalozzi
enfrenta problemas muito difícil no nosso município e que nós como vereadores né,
é o que a gente puder fazer pra a Pestalozzi vamos nos enforcar por que faz um
apena né, aquelas pessoas, aquelas crianças que tem problemas especiais e que
precisa se ressocializar e através da Pestalozzi que elas se ressocializam, é porque
as vezes em casa só fica difícil é ressocializar, precisa estar interagindo com
pessoas diferentes pra que isso aconteça, então que a gente possa se unir e fazer
alguma coisa pra que a Pestalozzi volte a funcionar como era antigamente. E
também sobre uma, um projeto de lei que nós votamos semana passada que é a
celebração de cooperação com a sociedade beneficente São Camilo (Hospital São
Marcos) que já foi votado aqui né, já foi de volta pra prefeitura mais que ainda não
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foi pago é o valor que a prefeitura tem que estar pagando para o hospital devido a
alguns documentos ainda que não foram trago pelo o hospital, ela está em fase de
licitação mais aguardando, dependendo de documentações do hospital São Camilo
pra poder fazer o pagamento, a gente está vendo que está acontecendo de pessoas
procurar o atendimento médico no Hospital São Marcos e está chegando lá não está
sendo atendido porque ainda a prefeitura não pagou o que tem que pagar lá mais
não é culpa da prefeitura a culpa está sendo do Hospital São Marcos que ainda não
trouxe a documentação necessária. Gostaria também de estar lembrando que
semana passada dia 27 (vinte e sete) nós tivemos aqui no município uma audiência
pública sobre saneamento básico e que né, a população não correspondeu,
participaram poucas pessoas, eu falo assim, tinha muita gente mais assim a
população em geral não estava presente e aí o rapaz lá o técnico da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ ele disse lá que a cada R$ 1,00 (um real) não
gasto com saneamento básico são R$ 4,00 quatro reais) que a, que tem que ser
gasto com a pessoa que pode ficar doente devido a falta de saneamento básico no
nosso município, então a gente sabe que essa audiência pública que tudo que
aconteceu ali não vai acontecer da noite para o dia, que vão levar anos pra poder
acontecer mais que se alguém não começar nunca vai sair do papel. Que já teve
início de saneamento básico aqui mais que não foi concluído e que nosso município
é um dos municípios que não tem nada sobre saneamento básico ainda, então que
a gente é faça, a gente sabe que não vai ser fácil, vai levar muitos anos pra isso
acontecer mais que nós temos que lutar né, e participar das audiências públicas
quando são chamados porque através das audiências públicas que nós podemos
dar as nossas opiniões né, sobre o que pode acontecer ou não. Como aconteceu na
audiência pública é da, da sinalização aqui em Vila Pavão a população também
quase não compareceu e hoje reclamam porque a sinalização tá errada, uma hora é
que não está certa, outra hora que não dá pra passar aqui não dá pra passar ali
mais na hora que teve audiências públicas as pessoas também não compareceram,
então que quando chegar audiência pública e nós formos convidados né, que nós
possamos participar porque é uma obrigação nossa dar a nossa opinião naquilo
para ... o nosso munícipio e se a gente não opinar depois não tem como nós cobrar
é só isso e meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo a
excelentíssima vereadora em seguida concede a palavra ao 2º (segundo) vereador a
fazer uso da tribuna vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Boa
noite a todos. Quero mais uma vez agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma
vez reunidos, quero cumprimentar o presidente, vereadores, em nome da vereadora
Vera eu cumprimento as mulheres, cumprimentar aqui as funcionárias dessa Casa,
funcionários, cumprimentar os secretários aqui presentes, cumprimentar o Jonas em
nome do Rafael meu amigo cumprimento a vocês é importante aqui a presença de
jovem, a gente vê que vocês estão aí ligados, isso faz a diferença muito obrigado e
que vocês permaneçam aqui agora e sempre né, é importante a permanência de
todos e principalmente dos jovens pra dar sustentabilidade pra Casa e que vocês
passam a ter mais conhecimento naquilo que é votado aqui nessa Casa de leis,
vocês vão ser o futuro vereadores que vão dar continuidade ao nosso trabalho.
Quero senhor presidente também parabenizar Vossa Excelência por direcionar essa
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Casa de leis, com humildade do senhor e inteligência né, que tem colocado aqui a
união entre nós vereadores né, hoje com alegria também eu quero dizer que
estivemos no gabinete do prefeito, vereador Marcos acompanhou, vereador
Francisco e vereador Aristeu eu estendi o convite aos que estavam aqui né, os que
não foram porque não tinham chegado na hora ainda ne, a gente ao longo de 08
(oito) meses nós estamos lutando aí pra trazer aqui uma farinheira para o nosso
município né. Quando se fala de farinheira, aí o pessoal mais farinheira, farinheira
Carlinhos que Vossa Senhoria acompanhou nós, o Carlinhos é nosso contador né,
eu apresentei ele a toda equipe que está a frente desse projeto Carlinhos que faz a
parte contábil no nosso município e eu tenho a total e a plena confiança no trabalho
do senhor tem mostrado ao longo desses anos no nosso município. Seria bom se
todos no município tivesse o contato do senhor mais quero aqui apresentar todo
colegiado desse projeto que é o doutor Marcelo, a doutora deixa eu ver o nome eu já
anotei mais eu esqueci é Doutora Daniela né e acompanha junto Jaymin que faz
parte e a sua esposa de complementação desse projeto. Esse projeto é um projeto
simples mais de uma formalidade grande que vai trazer para o nosso município 1º
(primeiro) que vai gerar emprego e renda 2º (segundo) que dá a cada família, a
todas as famílias uma renda extra mais rápido e ágil porque hoje mandioca com 08,
09 (oito, nove) meses você já tem a matéria prima né. Toda parte do projeto
elaborado, segurança jurídica, técnica pra dar sustentabilidade aos produtores e
enfim o nosso município doutora Marceli e nos oferece a vantagem porque ele é
traçado em pequenas propriedades né. Que todos os governos que passaram
Carlinhos é falou muito de renovação, renovação, mais a inovação nunca chega né,
nosso município é um dos formados a dedo que tem 90% (noventa por cento)
agrícola mais não tem uma pega para a agricultura né. O produtor acostumou com
feijão com arroz também cafezinho, pimenta deu, o fogo depois acabou e ficou nisso
daí né e essa farinheira ela além de gerar emprego e renda ela traz ao município
também impostos né, então assim a gente está muito alegre, eu queria que vocês se
levantasse para que os produtores que aqui está conheça a equipe, são os 02 (dois)
advogados que conheço que faz parte que é Jaime e sua esposa, nós nos
reunimos, obrigado pode sentar. nós já reunimos em muitas associações João, foi
muito bem visto né, porque o município é oferece essas vantagens, então que vocês
se sintam bem nessa Casa e se algum produtor que vai com certeza procurar já
temo conhecimento já sabe que vocês vão estar conosco aqui e pode contar com
essa Câmara de vereadores, o prefeito se aperfeiçoou Francisco hoje, ele interessou
muito, Vossa Excelência estava lá, vereador Marcos estava lá que também está
junto com o projeto desde quando iniciamos lá na Praça Rica. Né Jayme? Quando
vocês procuram nós em março para dar sustentabilidade a esse projeto e nós
estamos alegres que os vereadores entenderam e se tiver que votar, com vai ter
que votar vocês podem ter certeza que esse plenário vai estar aqui por unanimidade
dentro do registro da lei pra aprovar. Eu quero também deixar um pedido ao
secretário de obras senhor Anselmo Labareski o ofício feito no dia 23 (vinte é três)
de agosto de 2018 (dois mil e dezoito) protocolado pedindo a reabertura do Córrego
Praça Rica, vereador Juvenal e vereador Marcos nós sempre fizemos esse ofício
junto é o córrego que corta a nossa comunidade, agora está chegando a época da
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enchente se não nós vamos virar pato lá dentro mais uma vez é que ele se
disponibiliza e coloca essa máquina lá pra tá adiando, adiantando esse trabalho.
Quero também aqui senhor presidente pedir a questão de votar né ou não votar no
projeto pra gente terminar aquela escola do Veloso, eu venho acompanhando aquilo
ao longo desses anos já, na gestão passada, da quadra e virou uma comédia
porque hoje as empresas tem tudo, né? Tem fiscal, tem engenheiro, tem não sei o
que, tem não sei o que e a obra está lá, uma imundiça, um crime que fizeram lá, eu
não vou relatar o que fizeram lá porque todos os vereadores já sabem, acho que
todo mundo sabe né, mais nós não podemos deixar de aprovarem vereadores um
aditivo de 70 (setenta) e poucos mil. O motivo é simples se nós não aprovar isso tem
uma validade que vai vencer e nós vamos ter que devolver o valor da obra de R$
450.000,00 (quatrocentos e cinta mil reais) né, então eu acho que como todos nós
falamos pedir a vocês que nos ajude, eu mais o Marcos principalmente estamos
sofrendo porque estamos naquela comunidade, naquela região, é muita cobrança,
uma escola grande e que vê essa novela empurra com a barriga, empurra com a
barriga e a obra continua lá aos pedaço e agora mudou tem um outro rapaz que até
se apresentou aqui hoje, eu até gostei da fala dele né, mais a gente pede, eu estou
pedindo em nome do vereador Marcos que nós 02 (dois) representamos lá mais
perto a vocês, vamos votar, o vereador que quiser dizer o motivo a gente sabe o
voto é livre, mais que vocês nos ajude, vamos dar mais um crédito a empresa que
pegou porque assim, tem muitas escolas que vão ter esse problema né, tem tudo da
empresa mais não tem lei pra que faça tudo que está no contrato. Mais nós vamos
ter a aprovação aqui eu tenho fé, meu muito obrigado. Observação: Por motivos
pessoais o senhor presidente João Trancoso se ausentou durante a sessão durante
alguns minutos, portanto o vice-presidente Juvenal Medici Ferreira dá continuidade
aos trabalhos. O próximo vereador a fazer uso da palavra vereador Edvaldo dos
Santos. Com a palavra vereador. “Assim se pronunciou”. Boa noite Excelentíssimo
senhor presidente em nome do presidente desta Casa de leis cumprimentar os
nobres colegas vereadores, quero cumprimentar as secretárias da Câmara Municipal
de Vila Pavão parabéns pelo trabalho de vocês junto com os vereadores nessa Casa
de leis. Quero cumprimentar aqui o nosso amigo Jayminho com a sua esposa, o
advogado e a sua esposa também né? Advogada o nome deslocou da mente mais
seja muito bem vinda. Quero aqui cumprimentar as palavras do vice-presidente
desta Casa senhor Juvenal Medici que esse projeto é um projeto brilhante para o
nosso município e com certeza, além da arrecadação do nosso município aumentar
mais com essa farinheira presente no nosso município de Vila Pavão teremos
também a oportunidade de vocês a frente dela né, contratar pessoas que vai gerar
mais emprego, contratar pessoas para trabalhar também no mesmo essa farinheira,
espero em Deus que passe tudo 100% (cem por cento) e que o chefe do executivo
acata a opinião dos 09 (nove) vereadores porque o chefe do executivo não
consegue trabalhar, movimentar o município sem a participação dos vereadores
desta Casa de leis. Ok! Quero aqui cumprimentar essa juventude e dizer a vocês
jovens e a indicação do vereador Gecimar Rodrigues ela foi lida e podem ter certeza
de uma coisa eu vou dar a minha canetada aprovando a Indicação do senhor
vereador e quero contar com os votos de todos os vereadores e espero também que
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nosso chefe do executivo, o prefeito Irineu Wutke também abre esse espaço para
que vocês entendeu, tenha essa área de lazer para vocês fazer as manobras de
bicicleta, de moto. Ok! Isso é um grande incentivo para os jovens novos ainda,
incentivam os jovens a sair das ruas, às vezes os jovens ficam na porta do boteco.
Certo! Participar de bebidas alcoólicas, de drogas. Entendeu? Porque eu quero dizer
a vocês me fugiu na memória seu nome. Você pode relatar? Gevanildo. Brilhante,
brilhante essa procura vereador Gecimar Rodrigues o que eu mais, o que eu mais
luto hoje e peço aos senhores vereadores desta Casa de leis, inclusive estou
fazendo uma transmissão ao vivo para que toda a população do nosso município de
Vila Pavão saiba e o Estado do Espírito Santo e o Brasil que hoje o maior descaso
da nossa juventude do nosso país chama-se drogas, bebidas alcoólicas tendo a
participação da droga e da bebidas alcoólicas que é o maior incentivo hoje pra nossa
juventude se deslocar o crime, não é o caso do nosso município de Vila Pavão que
temos um município brilhante, uma juventude maravilhosa e abençoada por Deus,
criadas por famílias dignas Pomeranas, italianas e afro do nosso município. Quero
dizer aos senhores espero que o nosso prefeito aceita a opinião dos 09 (nove)
vereadores a indicação do vereador Gecimar Rodrigues. Ok! E podem ter certeza
que vai ter a participação de cada um dos vereadores dessa Câmara. Tá vendo
Gevanildo? Parabéns, parabéns a juventude por essa iniciativa. Quero aqui também
falar que o nosso secretário de agricultura senhor José Henrique entrou de férias
quem assumiu a secretaria de agricultura do nosso município de Vila Pavão é o
secretário que está em exercício é o nosso amigo Gecimar, é o nosso amigo
Gedisma, perdão o Gedisma ele vai ficar os 30 (trinta) dias a frente da secretaria de
agricultura do município de Vila Pavão. Quero aqui também incentivar os nossos
produtores rurais para procurar os órgãos competentes que trabalham com
licenciamento de barragens e outros. Não faça barragens sem licenciamento, sem
autorização do órgão competente, que é Incaper e outros porque essa barragem ela
pode receber um acumulo de agua ao qual pode danificar a vida de muitas pessoas
em outras propriedades que possa romper e trazer um descaso aos produtores
rurais sabendo também que fazer uma barragem hoje no município irregular isso
cabe multa da fiscalização que for até a propriedade dos nossos produtores rurais e
tendo o licenciamento é obvio, é obvio que ele vai estar munido de apoio. Entendeu?
Ele vai estar mais seguro porque se caso ocorra o deslizamento dessa barragem
com acumulo de agua ele tem como justificar com documento em cima com o órgão
competente tirou a licença para ter aquela barragem dentro da lei. Outra coisa quero
pegar carona nas palavras da sua excelência o vereador vice-presidente Desta Casa
Juvenal Medici é obvio que nós vamos unir os vereadores. Entendeu vereador
Francisco? E aprovar esse aditivo de R$ 70.000,00 (setenta) e poucos mil reais mais
também quero frisar aqui algumas empresas irresponsáveis entendeu que ganha
licitação no nosso município de Vila Pavão estou falando bem claro com minhas
palavras que está sendo gravada, as minhas palavras vão pra ata. Pode colocar.
Existem empresas que construíram calçamento dentro do nosso município de Vila
Pavão. Certo! Que a obrigação deles dentro da lei que é de fazer. Entendeu? Os
procedimentos de pavimentação de ruas mais que eles também tem a
responsabilidade de dar manutenção no período de 05 (cinco) anos. Entendeu seu
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vereador Juvenal Medici? E essa situação, esses erros graves vem acontecendo
aqui no bairro ao lado onde mora o senhor Toninho Pacheco próximo a Cesan, são
vários bairros de Vila Pavão que temos hoje de calçamentos que deslizaram,
boieiros estão se (...), às vezes a gente avisa a secretaria de obras, eles vão e dão
uma olhada e fica por aquilo mesmo. O que eu estou falando aqui, eu não vou
passando a mão em ninguém. Sou parceiro do prefeito chefe do executivo municipal
desde que ele atende aquilo que é favorável ao bem estar da sociedade do
município, mais a partir daí se ele não olhar o que o município vem passando a
nossa parceria ela finaliza porque eu estou aqui pra trabalhar pro bem estar da
sociedade do município. Quem paga o salário meu, sou vereador desse município e
todos os vereadores dessa Casa de Leis são vocês. Certo! Então nós fomos eleitos
para legislar aquilo que é direito de vocês. Um minutinho só quero apresentar, me
perdoe está de pé o nosso amigo Inácio Henrique né, ele que é funcionário da
justiça federal, servidor da justiça federal e candidato a deputado federal, seja bemvindo a essa casa de leis meu irmão. E o Carlim Contador me perdoe por não ter
registrado, o contador 100% (cem por cento) está sempre à frente de todos os
procedimentos da nossa Câmara Municipal de Vila Pavão. Prosseguindo senhor
presidente com as minhas palavras, nós como vereadores. Entendeu vereador
Marquim Kloss? Representante do Poder Legislativo do município temos que cobrar
essas empresas porque vereador Francisco a sua excelência chega na empresa pra
empresa que ganhou a licitação no município eles falam que vem ao município pra
vistoriar a obra a qual está danificada mais isso passa, passa, passa e esse descaso
já vem de administrações passadas. Ok! Quero aqui também pegar carona nas
palavras do vereador Juvenal Medici que representa o Distrito de Praça Rica ele e o
vereador Marquim Kloss primeiro secretário de mesa da Câmara Municipal de Vila
Pavão ele sempre me acompanha nas minhas transmissões ao vivo e eu quero aqui
falar para o senhor, senhor secretário de obras Anselmo labareski o senhor sempre
está me acompanhando nessa transmissão ao vivo nesse momento que dá mais
uma olhada pra comunidade de Praça Rica inclusive o Córrego de Praça Rica que a
braquiária está tomando conta daquele local, inclusive o Córrego passa no fundo de
casa onde tem crianças, idosos, gestantes, e outros, então eu vereador Edvaldo
Santos Bafaela peço em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal de Vila
Pavão que a sua excelência olha com carinho para a comunidade de Praça Rica e
faça os procedimentos de dragagem daquele córrego para quando a enchente vir
danificar casas de muitas pessoas no Distrito de Praça Rica. Eu quero aqui também
dizer aos senhores companheiros vereadores que vamos dar procedimentos,
prosseguir com esse trabalho brilhante, quero aqui não puxando o saco mais quero
falar bem da pessoa do presidente dessa Casa de Leis senhor João Trancoso, o
senhor está de parabéns com a sua honestidade, com a seu desempenho, a sua
integridade em parceria com os 08 (oitos) vereadores dessa Casa de Leis 09 ) nove)
com a sua excelência por estar sempre fazendo o melhor para a nossa população
do município de Vila Pavão, então pedir aos senhores encarecidamente mais uma
vez existe reclamações que está chegando a mim quando eu passo na rua, a qual e
já chegou a outros vereadores também sobre as ruas danificadas no município de
Vila Pavão, empresas que ganharam licitação no município senhor presidente eles
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tem a obrigação dentro da lei porque a partir do momento que ele vai concorrer a
uma licitação no município ela sabe quais são os regimentos daquela licitação
porque vem pedindo, só que eles fazem as pavimentações de ruas, fazem bueiros,
fazem esgotos e outros e não vem pra dar manutenção mais. Deixa a nossa
população do município a Deus dará. Esse bairro aqui onde mora o senhor Toninho
Pacheco existe esgoto ali que eu vou falar mesmo entendeu que não estou aqui pra
prender gato no saco de jeito nenhum porque o povo paga o meu salário todo mês,
eu quero dizer que esse pessoal que mora do outro lado de perto do Toninho
Pacheco tem um córrego que passa ali e o esgoto que desce das casas cai tudo a
céu aberto e é um fedor insuportável, eu não como é que essas pessoas que moram
naquele bairro conseguem alimentar e até mesmo dormir nas suas casas. Então eu
quero aqui pedir encarecidamente, encarecidamente que nós cobramos a empresa
que dá manutenção nos calçamentos e bueiros de dentro da cidade de Vila Pavão e
quero pedir mais uma vez ao senhor secretário de obras Anselmo labareski dá uma
olhada nesse bairro aqui do lado do Toninho Pacheco próximo a Cesan que a
situação ali é tensa. Fica aqui as palavras do vereador Edvaldo Santos (Bafaela)
agradeço pela oportunidade das palavras e deixo aqui meu cordial boa noite a todos
vocês e espero que vocês compareça mais, chamando aqui, quero puxar um
pouquinho a orelha da sociedade do nosso município de Vila Pavão que acompanha
a nossas sessões é a 1ª (primeira) terça-feira do mês e a 3ª (terceira) terça-feira do
mês, espero que os senhores eu vou dar uma chinelada nos senhores aqui agora,
mais pro bem, espero que os senhores acompanham nós dentro das nossas
sessões para os senhores ter conhecimento dos projetos que são votados no nosso
município. Que às vezes a sociedade está lá fora senhor presidente eles ficam
cobrando mais a própria sociedade sabe que esta Casa aqui a Câmara Municipal é
a casa do cidadão, então participe conosco pra estar conhecendo de perto os
trabalhos da Câmara Municipal de Vila Pavão em prol do melhor desenvolvimento do
nosso município. Fica aqui o meu muito obrigado e meu cordial boa noite a todos
vocês. Prossegue o senhor presidente: agradecendo ao Excelentíssimo vereador. O
4º (quarto) vereador a fazer o uso da tribuna vereador Valdeci Buge. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos e a todas, cumprimentar a mesa, o presidente Vossa
Excelência, os vereadores, vereadora Vera, os assessores presentes aqui da, que o
Juvenal trouxe a presença de vocês é uma honra, os funcionários da Câmara, o
candidato a deputado federal que está aí também à presença do senhor também, e
a juventude presente da sessão assistindo a sessão sempre tiverem podendo vir
assistir a sessão é importante para divulgação das sessões. Eu tenho alguns itens
para citar aqui o Juvenal sobre aquela região da, a obra da escola aquilo é uma
vergonha a empresa que pegou aquilo por causa disso que eu sempre falo, nós
somos fiscal, essas empresas que fazem licitações aí eu acho que essas empresas
não tem engenheiro que sabe fazer um projeto excelente, aquilo ali é uma vergonha
em antes de acabar nós vão ...parece que tem 45 (quarenta e cinco) pra eles
entregar essa obra. Né o Juvenal? 45 (quarenta e cinco) nós dar esse aditivo de R$
71.000,00 (setenta e um mil reais) venceu os 45 (quarenta e cinco) dias eu vou
entrar no Ministério Público se eles não tiver entregado a obra, não é concluir não é
consertar o que está estragado aquilo ali é uma vergonha aquela situação lá. Igual o
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senhor falou senhor Edvaldo Santos a questão do calçamento lá, me cobraram
também aquilo ali eu acho pelo que eu vejo o executivo ali tem que estar com
fiscalização em cima, tá em cima daquilo ali pra tentar resolver aquele problema ali.
A culpa é deles, nós depois porque a licitação, essas empresas que estão vindo
licitando aí eles não chamam o vereador, a empresa tal que está aí pra participar da
licitação, depois que ganha joga em cima de nóis, nóis que são os culpados, nóis
que tem que fiscalizar, nóis que tem que ver porque a empresa não tá executando a
obra, esse projeto que eu mais e o Gecimar fomos contra o 043 (zero quarenta e
três) – a questão da medicina dos médicos aí que eles citam aí eu acho que é outra
coisa que não foi licitado a empresa foi ligado pelo telefone ei eu preciso disso daí,
aquilo ali, é tantos mil reais vocês vem, agora pra pagar precisa de nóis, pra dar
autorização pra pagar é nóis que vão pagar errado ou certo é nóis que tem que dar
autorização pra pagar. Por que quando contrataram a empresa não chegaram para
o presidente da Câmara, chamaram os vereadores daqui? Mais o certo licitar, fazer
licitação a empresa que fizer o melhor trabalho ganha o melhor preço. Nós tem que
tá em cima disso daí. São minhas palavras. Boa noite a todos. Prossegue o senhor
presidente agradecendo ao Excelentíssimo vereador. Observação: Os vereadores
Marcos Laurenço Kloss e Gecimar Rodrigues se escreveram para fazer uso da
tribuna mais dispensaram. Prosseguindo o senhor presidente: O 7º (sétimo)
vereador a fazer o uso da tribuna vereador Francisco de Assis Campos. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos, boa noite presidente desta Casa, em nome do
presidente eu saúdo essa criançada, essa rapaziada, o candidato a deputado federal
bem vindo a essa Casa, a família do meu amigo Jayminho, sua filha que eu tanto
brinquei quando era criança e hoje está aqui vendo nóis aprovar projeto, isso é
importante, pode ter certeza disso de depender o meu voto vocês estão dentro. E
em nome das funcionárias dessa Casa eu quero agradecer a cada um de vocês e
dizer pra você que o vereador falou aqui o vereador Valdeci eu tiro o chapéu pra ele,
a gente fica muito triste, aqui a gente só aprova. Todo mês é dinheiro, dinheiro,
dinheiro. Eu não vi uma obra pronta até agora e o que acontece? A gente sai na rua
é um deboche, é uma gozação da cara da gente, que os vereador não vale nada.
Viu vereador ...? A gente não vale nada. Nós vota projeto, vota projeto, vota projeto,
pedi dinheiro, pedi dinheiro e não vê obra pronta vereadores. É muito triste isso
então as minhas palavras são poucas, quero agradecer a cada criança que está
aqui, a cada adolescente e dizer pra vocês, vocês saem daqui hoje batizado, vocês
são alunos do motoqueiro de fogo e quero dizer pra você se depender de mim, do
meu voto vocês vão continuar suando, eu tenho até orgulho rapaz, você é um cara
do Barcelona, tá de camisa do Barcelona isso é muito importante aqui nessa Casa.
E quero pedir a você Jaiminho me leva um abraço para a família do, lá do São Luiz,
do Vermelho, São Luiz, dos Velosos do vereador Francisco de Assis e dê uma
abraço no Tinha, dê uma abraço no Japonês e no Pera lá pra mim e dizer a você
que aqui é vereador de brincadeira e de garra e quero dizer ao senhor presidente,
seu vice- presidente senhor falou que o senhor mais Marquim vai virar pato né e tem
que ter cuidado que o Jaimim está trazendo a farinheira meu muito obrigado e boa
noite a você. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao Excelentíssimo
vereador. Prosseguindo o senhor presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Peço
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para fazer a leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da
Câmara Municipal de Vila Pavão /ES, referente ao projeto de Lei Executivo Nº
038/2018 – que Dispõe sobre a criação de 05 (cinco) vagas para cargos de
provimento efetivo de auxiliar administrativo, referencia 03, e dá outras providências.
Relator Valdeci Buge; Presidente: Gecimar Rodrigues e Membro: Francisco de Assis
Campos. Após a leitura prossegue o senhor presidente: Coloco em votação. Quem
for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Parecer da Comissão de
Justiça, Legislação e Redação aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o
projeto de Lei Executivo Nº 038/2018 – que Dispõe sobre a criação de 05 (cinco)
vagas para cargos de provimento efetivo de auxiliar administrativo, referencia 03, 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. Coloco em discussão o
projeto de Lei Executivo Nº 043/2018 - Autoriza pagamento Indenizatório relativo a
serviços médicos inerentes à medicina do trabalho, realizados durante a vigência do
contrato nº 030/2017, 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 06 (seis) votos
favoráveis e 02 (dois) votos contrários. Coloco em discussão o projeto de Lei
Executivo Nº 044/2018 – Abre credito especial, altera anexos do PPA e LDO de
2018, e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o
projeto de Lei Executivo Nº 049/2018 - Cria vagas para os cargos de provimento
efetivo de guarda municipal e psicólogo, e da outras providências. Está em
discussão o projeto. Com a palavra o vereador: Francisco de Assis Campos. “Assim
se pronunciou”. Boa noite senhor presidente, eu vou dizer pro senhor eu vou votar
esse projeto agora que é uma vergonha, é. A gente fica muito triste ter que contratar
mais pessoa pra colocar que na sexta-feira à noite vereador Aristeu eles roubaram o
toca fita lá, o rádio da ambulância. E os vigiam que estão lá? Os vigiam estão
dormindo? Eu estou vendo falar que quando você liga pra lá procurando uma
ambulância o telefone só dá ocupado porque o vigia fecha a porta e vai dormir e tira
o telefone do gancho. Entendeu? Tem muita gente que fica triste com isso, eu fico
indignado, então a gente fica muito revoltado que tem vigia no lugar e eles roubam o
toca fita do veículo. Roubar um rádio, roubar um som, roubar um tapete igual eles
estão roubando então não precisa de vigia, se por vigia pra ficar sentado não precisa
de vigia não, é isso aí, muito obrigado. Pronunciou o senhor presidente: Está em
discussão o projeto. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se
pronunciou”. Mais uma vez boa noite senhor presidente, todos os vereadores, todos
vocês aqui presentes, quero aqui parabenizar vou até na mesa e pegar na mão do
segundo secretário de mesa Francisco de Assis o que ele falou aqui (...) mais estão
sendo gravado, é que vai pra ata mesmo, que nós não falamos mentira, falamos
aquilo que é verdade que o povo quer ouvir. Chegando ontem no posto de saúde lá
em cima vereadora Vera, senhores vereadores, senhor presidente dessa Casa,
realmente a ambulância foi catado o som dela, o som novo da ambulância levou
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embora e ontem a noite eu tenho o hábito sempre quando o ônibus da saúde uma
passada lá também pra dar uma olhada entendeu vice-presidente dessa Casa (...),
não, não eu cheguei lá ontem a tarde os caras falaram o som, o som foi tirado da
ambulância e adaptaram se eu não me engano, adaptaram um som velho no carro e
o novo foi levado embora (...), isso que a gente tem que investigar. (...) Isso que a
gente tem que investigar. Certo! Mais o som, o som da ambulância não é o mesmo e
eu chamo aqui os funcionários que eu cheguei na hora a ambulância é aquele carro
mais velho o bauzinho da fiat. Beleza! É ontem a noite também cheguei no posto de
saúde ontem e deu uma olhada realmente, realmente por volta de bem antes do
ônibus sair a porta estava fechada, certo, e já chegaram essa reclamação de ligar
para o posto de saúde e o telefone só da ocupado. Eu não estou aqui puxando
sardinha pra lado do vereador Francisco mais também não estou pra deixar ele
sozinho no barco porque o que ele falou aqui é verdade. E a questão do som eu
quero pedir aos senhores se for possível a gente abre uma sindicância e descobrir
qual foi o rumo que esse som foi tomado porque no passado, na administração
passada sumiu um carro aqui no município de Vila Pavão. Não foi? Desapareceu um
carro no pátio da secretaria de agricultura do município de Vila Pavão e esse veículo
até hoje não apareceu. Entendeu senhor presidente? Então vamos averiguar
direitinho o que aconteceu com o som desse carro, foi catado, cheguei lá ontem a
tarde os meninos realmente falou ó abre o carro pra mim olhar. Entendeu? Ele
pegou e falou bem assim: o som é esse aqui inclusive foi trocado e colocado um
som velho. Tá bom, o projeto com certeza tem o meu voto sim. Pronunciou o senhor
presidente: Está em discussão o projeto. Com a palavra o (a) vereador (a) Vera
Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. Eu vou falar um pouquinho sobre a
criação desses 02 (dois) cargos que é cargo de guarda municipal e o cargo para
psicólogo. Vou falar sobre o psicólogo porque o nosso município ele só tem 02 (dois)
psicólogos atuando que é 01 (um) na assistência social e 01 (um) na saúde e não
está dando conta porque como nós sabemos nós temos um índice muito grande de
depressão no nosso município e a psicóloga que tem lá ela não dá conta de atender
uma população né 9.000 (nove mil) e poucos mil habitantes e só tem só 02 (duas),
então eu voto a favor a criação desses 02 (dois) cargos. É claro que os vereadores
já falaram muito sobre o guarda municipal né, então é a gente tem que vê mesmo se
está acontecendo isso. Se eles estão vigiando mesmo e tomando conta mesmo? Por
que também criar cargos de guarda municipal e também a pessoa não fazer o
trabalho dele, mais eu voto a favor. Prossegue o senhor presidente: 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. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o projeto de Lei
Executivo Nº 053/2018 - Abre credito especial, altera anexos do PPA e LDO de
2018, e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor
presidente: Coloco em discussão a Indicação 009/2018 – do vereador Gecimar
Rodrigues – solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis, que
após aprovação do Plenário, envie a presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor
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Prefeito Municipal, para que o mesmo envide esforços no sentido de determine ao
secretario municipal competente que viabilize um local de propriedade do município
para prática da modalidade de Motocross/Esportes Radicais em Motocicletas e
Bicicletas. Está em discussão a Indicação. Com a palavra o vereador Gecimar
Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Boa noite senhor presidente em nome de vossa
excelência cumprimento os demais vereadores, cumprimento a todos aqui
presentes, eu tenho um tempo muito curto pra falar por causa do regimento, não
usei a palavra aquela hora quando foi concedido porque sabia que tinha muitos
vereadores que queriam usar a palavra pra não tomar muito tempo. Mais falar dessa
indicação aqui, o vereador Bafaela já falou bastante essa indicação e agradeço por
isso vereador porque discriminou bem sobre essa indicação, mais quero aqui
agradecer ao Gevanildo por ter me procurado para que então pudesse fazer essa
indicação agradeço por estar aqui eu passei a conhecer de pouco tempo pra cá a
sua família, seus irmãos mais velhos conheci muito lá em São Gonçalo seu pai e sua
mãe porque eles foram moradores de São Gonçalo na época eu morava lá também
e por isso quero te agradecer por ter me procurado a credito eu que se tivesse
procurado qualquer um dos outros vereadores eles também teriam feito o mesmo. E
nós procuramos fazer essa indicação aqui o Bafaela já discriminou não quero entrar
neste detalhe aí com respeito ao que o vereador já falou mais aqui acredito que vai
aprovado por todos aqui, todos os vereadores. Esse é o 1º (primeiro) passo nós
estamos dando, agora depois de aprovado aqui vai ser encaminhado para o
executivo e aí depois o que resta é nós unirmos forças pra conseguirmos, sabemos
que vocês ouviram a Indicação número 09 (nove) até o momento em quase 02 (dois)
anos de o mandato 09 (nove) Indicação 01 (uma) indicação apenas que acredito eu
que eles atenderam, não atenderam a indicação mais fizeram a regulamentação da
feira no nosso município, regulamentaram, porém ainda não entrou em vigor, não
estão executando ainda. Mais quero dizer aqui pra vocês e agradecer a presença de
cada um de vocês aqui e agradecer de coração que eu vejo que a importância, às
vezes alguém cobra do vereador porque faz pouco mais muitas vezes porque não
procura, então vocês procuraram, de repente se tiver uma outra demanda pode estar
procurando o vereador Gecimar, todos os nossos companheiros aqui que
certamente eles vão estar atendendo e a partir de agora nós vamos aguardar por
uns dias e depois vocês nos procura, procura qualquer um desses vereadores que
aqui estão e nós vamos, se eles não atender para que nós possamos sentar com o
prefeito, sentar com secretário e trazer ele aqui pra procurar esse local, é uma briga
que não é de vocês, acredito eu que é minha e de todos os vereadores aqui. Conta
conosco que nós estamos aqui à disposição pra ajudar vocês. Essas são minhas
palavras e muito obrigado. Prossegue o senhor presidente. Está em discussão a
indicação. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação a indicação. Quem
for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Indicação aprovada por
unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Neste momento encaminho para as
Comissões analisarem e emitir os respectivos pareceres os Projetos de Leis
054/2018 - que cria Cargo de provimento efetivo de Engenheiro Agrônomo
referencia 09, bem como 02 (duas) vagas, e dá outras providências e o Projeto de
Lei Complementar 004/2018 que Altera redação do artigo 3º, da Lei Complementar
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nº 027/2018, e dá outras providências. Neste momento para finalizar mais esse
trabalho, mais essa sessão quero agradecer aqui imensamente a presença de cada
um de vocês que estiveram aqui neste momento para nos assistir e peço vocês a
partir de hoje tá, fale com os amigos colegas, tá aí munícipes para estar aqui
presente que essa Casa não é desses 09 (nove) vereadores, essa Casa é de nós
todos. Quero aqui desejar a vocês todos uma boa noite e que Deus os abençoe.
Como não temos mais nada a tratar em nome de Deus eu declaro encerrada essa
Sessão Ordinária e meu muito obrigado, e para constar, Eu Primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será
assinada. Vila Pavão – ES, 04 de setembro de 2018.

João Trancoso
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