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

Ata da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 18 de Setembro de 2018.
Aos dezoito 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 João Capítulo 8, Versículo
12. 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, Nilza, presidente do Sindicato do
sindipúblicos Neusdete, secretário de administração, Ademir Teixeira, Sargento
Walter. Dando continuidade o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss para mencionar as últimas atas. Ata da 32ª Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 21 (vinte e um)
dias do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito) e Ata da 33ª Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 04 (quatro) dias
do mês de setembro 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: Solicita ao primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do Expediente do dia: Indicação nº
010/2018 – dos vereadores da Câmara Municipal de Vila Pavão – Espírito Santo –
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis, que após
aprovação do Plenário, envie a presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, para que o mesmo envide esforços no sentido de gratificar, nos
moldes legais todos os servidores que de forma determinada, combateram a
epidemia da febre malária que está acontecendo em nosso município; Indicação nº
011/2018 – do (a) vereador (a) Vera Lucia Elias de Souza – Solicita ao
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis, que após aprovação do
Plenário, envie a presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
para que o mesmo envie Projeto de Lei para está Casa, para implantar na cidade,
sistema de segurança com câmeras de vídeo monitoramento, em todos os órgãos
públicos e também em pontos estratégicos, principalmente as entradas da cidade.
Após a leitura do expediente do dia, prossegue o senhor presidente: Concedo a
palavra aos vereadores inscritos. Observação: por problemas na gravação da ata
não foi possível transcrever a fala dos vereadores inscritos para fazer o uso da
tribuna: vereador: Marcos Laurenço Kloss; vereador Edvaldo Rodrigues Santos e
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vereador Gecimar Rodrigues. Prossegue o senhor presidente: Passamos para a
Ordem do Dia: Peço ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a
leitura do veto 003/2018 – referente ao Artigo 1º a lei nº 1.151/2018, bem como o
Parecer da Comissão de Justiça legislação e Redação referente ao veto. Comissão
de Justiça legislação e Redação. Relator Valdeci Buge; Secretário: Juvenal Medici
Ferreira e presidente: Gecimar Rodrigues. Após a leitura, prossegue o senhor
presidente: neste momento coloco em votação o veto 003/2018. Peço ao primeiro
secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a chamada dos vereadores em ordem
alfabética, peço para utilizar cédula de votação e depositar seu voto na urna.
Pronunciou o primeiro secretário, o 1º (primeiro) vereador a fazer o seu voto aqui
coma cédula, vereador Aristeu Reetz, Vereador Edvaldo Rodrigues Santos,
Vereador Francisco de Assis Campos, Vereador Gecimar Rodrigues, João Trancoso,
Juvenal Medici Ferreira, Marcos Laurenço Kloss, Valdeci Buge, Vera Lucia Elias de
Souza. Após a votação pronunciou o senhor presidente: peço ao primeiro secretário
que faça a contagem dos votos e que as cédulas sejam assinadas pelo presidente e
pelo secretário. Pronunciou o senhor presidente: Neste momento chegou o resultado
da votação. Sendo 08 (oito) votos favoráveis e 01 (um) contrario. Prossegue o
senhor presidente: Neste momento aqui vou transmitir a votação da contagem, são
08 (oito) votos favoráveis ao veto e 01 (um) ao contrário. No caso o veto foi
aprovado por 08 (oito) votos favoráveis e 01 (um) ao contrário. Coloco em discussão
a Indicação nº 010/2018 – dos vereadores da Câmara Municipal de Vila Pavão –
Espírito Santo – Solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis,
que após aprovação do Plenário, envie a presente Indicação ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo envide esforços no sentido de
gratificar, nos moldes legais todos os servidores que de forma determinada,
combateram a epidemia da febre malária que está acontecendo em nosso município.
Está em discussão a Indicação: Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues
Santos. “Assim se pronunciou”. Mais uma vez boa noite Excelentíssimo senhor
presidente desta Casa de leis e os nobres companheiros vereadores e demais aqui
presente. O Sargento Walter que já foi deputado estadual, brilhante presença do
Sargento Walter conosco, é lá da Serra. È neste momento eu queria dizer sobre a
indicação senhor presidente que foi feito pelos vereadores desta Casa de leis, eu
quero frisar com todas as palavras, que todas as pessoas, todos os enfermeiros,
tanto enfermeiros como médicos, secretário de saúde, todas as pessoas da área da
saúde que se mobilizaram neste caso da epidemia de um dos casos que assustou o
Estado do Espírito Santo, do Brasil, inclusive é repercutiu internacionalmente não só
no Brasil mais também no exterior ficou aqui vários casos confirmados que se
passaram de 100 (cem) casos e uma morte, 01 (um) óbito que ocorreu no Córrego
do Estevão, eu queria dizer aqui e pedir aos senhores vereadores que neste
momento se dão como acabado o caso esse fato que ocorreu no nosso município o
surto da malária mais vamos pedir muita atenção senhor presidente ao secretário de
saúde do nosso município que continue de olho. Certo! Que continue de olho no
Distrito de Praça Rica na comunidade de Conceição do quinze que é o Cascudo,
Todos os Santos, enfim todas as comunidades que representa o nosso município de
Vila Pavão. De repente nós pensamos, o surto da malária acabou no município. Não!
383
Rua Travessa Pavão, n° 63 - Centro - Vila Pavão/ES - CEP: 29.843-000
Tel.: (27) 3753-1209 - www.camaravilapavao.es.gov.br - E-mail: cmvp@camaravilapavao.es.gov.br

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

Vamos pedir ao senhor secretário de saúde no nosso município de Vila Pavão que
continue fazendo os procedimentos de fumacê no Distrito de Praça Rica que foi bem
afetado com o surto da malária Distrito de Praça Rica, comunidade de Conceição do
quinze, enfim não só essas comunidades mais também o Córrego do Estevão foi a
onde ocorreu o óbito, a onde mora o ilustre vereador Valdeci Buge, então quero aqui
pedir muita atenção e o sobre a questão de bonificar, bonificar é os nossos
companheiros amigos que esteve à frente, como os enfermeiros, médicos e outros.
Entendeu? Vale a pena valorizar esses profissionais da saúde porque passaram ali
por vários dias senhor presidente pessoas e mais pessoas chegando e a
preocupação a cada vez mais aumentava. Entendeu senhor vereador Valdeci Buge?
E preocupação não só aumentava no Distrito de Praça Rica com o Distrito de
Conceição do quinze como na sua região vereador Valdeci Buge a onde ocorreu
aquele óbito que foi confirmado que o óbito veio devido o rapaz ter fico afetado como
o protozoário do mosquito da malária. Certo! Então quero pedir não só a secretaria
de saúde do município de Vila Pavão mais quero pedir e eu sei que são várias
autoridades que me acompanham que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo e
quero pedir muita atenção ao secretário de saúde do Estado não só do Estado e de
toda a região mais vamos manter a cautela porque a malária ela é perseguidora.
Vamos ficar de olho porque o caso as vezes fala: acabou mais no momento eu não
acredito que dá por acabado esse caso da malária. Senhor presidente muito
obrigado, muito obrigado aos vereadores e todos vocês aqui presentes. Prossegue o
senhor presidente agradecendo ao excelentíssimo. Está em discussão a indicação.
Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Indicação aprovada por unanimidade.
Coloco em discussão a Indicação nº 011/2018 – do (a) vereador (a) Vera Lucia Elias
de Souza – Solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis, que
após aprovação do Plenário, envie a presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, para que o mesmo envie Projeto de Lei para está Casa, para
implantar na cidade, sistema de segurança com câmeras de vídeo monitoramento,
em todos os órgãos públicos e também em pontos estratégicos, principalmente as
entradas da cidade. Está em discussão a Indicação: Com a palavra o (a) vereador
(a) Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. É boa noite a todos, é em
nome do presidente da Câmara cumprimento os nobres vereadores, gostaria de
cumprimentar o secretário de administração, o ex-secretário, o ex-vereador Ademir
Teixeira, ex-secretário de finanças o Darci. E o sargento. Sargento né? Sargento
Walter que já deputado estadual no mandato passado. É eu gostaria de pedir aos
meus colegas vereadores que se puderem votar eu ficarei muito grata. As vezes a
gente pode pensar que é uma indicação boba, né, querer câmeras de vídeo
monitoramento nos órgãos públicos e nas entradas da cidade, as vezes a gente
pode pensar que tem muitas coisa mais importantes mais como a gente tem visto
né, como está a segurança no nosso município, é, tem acontecido coisas né, que as
vezes a gente fica até meio estarrecido como o acontecimento do desaparecimento
daquela menina a Katiane que já tem 1(um) ano 02 (dois) meses, talvez se tivesse
tido uma câmera de vídeo monitoramento numa entrada e numa saída da cidade
talvez já tivesse sido solucionado esse caso né e como outras coisas que vem
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acontecendo né, como roubos e a gente tem visto acontecer coisas aí que se talvez
tivesse uma câmera, talvez inibisse um pouco a ação dos delinquente né, que agem
no nosso município então gostaria de pedir a vocês se puder votar na indicação eu
ficarei muito agradecido. Obrigado. Prossegue o senhor presidente: agradecendo a
Excelentíssima. Está em discussão a indicação. Não havendo mais manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Indicação aprovada por unanimidade. Em seguida o senhor presidente solicita ao
primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura de alguns convites.
Convite: A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria coma Câmara de
dirigentes lojistas de Vila Pavão (CDL), convidam Vossa Senhoria para participar do
“Esquenta POMITAFRO” com uma carreata que marca o início das festividades da
maior festa étnico cultural do Espírito Santo! Data: 21 (vinte e um) dias do mês de
setembro sexta-feira às 8h (oito horas); Concentração: Posto Ferrari. Palestra:
Convite: Prevenção ao suicídio. Dia 20 (vinte) dia do mês de setembro do ano de
2018 (dois mil e dezoito). Horário: 19 h (dezenove horas). Local: Auditório da Igreja
Missouri. Palestrante: Doutor Lauro Marques. Secretaria Municipal de Saúde de Vila
Pavão/ES (Espírito Santo).Convite: A Secretaria Municipal de Saúde de Vila Pavão
tem a honra de convidar todas as gestantes para a palestra sobre “Alongamento e
Relaxamento”. A palestra será ministrada pela fisioterapeuta Priscila Matheus.
Neste dia estaremos apresentando para todas as gestantes o “Kit do Bebê”.
Contamos com a sua participação. Dia: Dia 20 (vinte) dia do mês de setembro do
ano de 2018 (dois mil e dezoito). Horário: 7h 30 min (sete horas e trinta minutos).
Local: Auditório da Igreja Missouri - Vila Pavão/ES (Espírito Santo). Secretaria
Municipal de Saúde de Vila Pavão/ES (Espírito Santo). Prossegue o senhor
presidente: neste momento partimos para o encerramento de mais uma sessão de
trabalhos que aconteceu neste dia quero aqui agradecer a presença de todos que
estiveram presentes nessa sessão e desejar a todos nós uma boa tarde, uma boa
noite, neste momento 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, 18 de setembro de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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