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

Ata da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 02 de Outubro de 2018.
Aos dois dias do mês outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas, no
Plenário da Câmara Municipal de Vila Pavão Dr. Sérgio Krüger, sito a Rua Travessa
Pavão nº 63 Bairro Centro, à Câmara Municipal de Vila Pavão – ES. reúne-se a
Sessão Ordinária em sua Sétima-Legislatura sob a Presidência do Vereador João
Trancoso. Prosseguindo o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário Marcos
Laurenço Kloss para fazer a chamada nominal dos Vereadores presentes: Aristeu
Reetz, Edvaldo Rodrigues Santos, Francisco de Assis Campos, Gecimar Rodrigues,
João Trancoso, Juvenal Medici Ferreira, Marcos Laurenço Kloss, Valdeci Buge, Vera
Lucia Elias de Souza. Após verificação do Quórum Regimental, o Senhor Presidente
solicita ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a Leitura Bíblica
encontrada no livro de Salmos Capítulo 119, Versículo 97. 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, cumprimento o Ervino Kloss, Ademir Teixeira, Dulcino, Darci, Ingrid,
Brás Maré. Prosseguindo senhor presidente: Solicita ao primeiro Secretário Marcos
Laurenço Kloss para fazer a leitura do Expediente do Dia: Projeto de Executivo nº
055/2018 - Altera redação de artigos, incisos e alíneas da Lei 881/2013, que Institui
e regulariza o abrigo institucional para crianças e adolescentes em situação de risco
social denominado CASA-LAR, e dá outras providências. Projeto de Executivo nº
056/2018 - Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.157/2018, que abre crédito
especial e altera anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras providencias. Projeto
de Executivo nº 057/2018 – Abre crédito especial e altera anexos do PPA e LDO de
2018 e dá outras providencias. Projeto de Executivo nº 058/2018 – Abre crédito
especial, altera anexos do PPA e LDO de 2018 e dá outras providencias. Após a
leitura dos projetos prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime
de Urgência Especial do Projeto de Executivo nº 055/2018 - Altera redação de
artigos, incisos e alíneas da Lei 881/2013, que Institui e regulariza o abrigo
institucional para crianças e adolescentes em situação de risco social denominado
CASA-LAR, e dá outras providências. Está em discussão a urgência do projeto. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável ao Regime
de Urgência permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade.
Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de Executivo nº
056/2018 - Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.157/2018, que abre crédito
especial e altera anexos do PPA e LDO de 2018, e dá outras providencias. Está em
discussão urgência do projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em
votação. Quem for favorável ao Regime de Urgência permaneça sentado ao
contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto de Executivo nº 057/2018 – Abre crédito especial e
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 ao Regime de Urgência permaneça sentado ao contrário se
levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o Regime de Urgência
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Especial do Projeto de Executivo nº 058/2018 – 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 ao Regime de Urgência permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Neste momento quero
conceder a palavra aos vereadores inscritos. O 1º (primeiro) vereador inscrito para
fazer uso da Tribuna Livre vereador (a) Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se
pronunciou”. Em nome do presidente da Câmara eu cumprimentos todos os nobres
vereadores, cumprimento os funcionários da Casa, a chefe de gabinete Ingrid, o exvereador e ex-secretário de saúde Ademir Teixeira, o ex-secretário de finanças
Darci, ao secretário de meio ambiente Brás Maré, ao ex vice-prefeito, ao ex–
secretário de agricultura Dulcino, ao Ervino Kloss lá de Praça Rica, aqui presente,
agradeço a presença de todos vocês. È eu gostaria de estar trazendo aqui duas
situações: 1º (primeiro) é que essa semana passada houve aqui a procura sobre as
questões de uma fossa séptica que estão transbordando lá no bairro próximo ao
Xester e que a pessoa nos procurou, nós conversamos aqui com o João, é o
prefeito, o Brás também estava presente e aí tivemos bastante correria naquele dia
tentando solucionar a situação mais não é tão fácil porque tudo também depende
hoje do meio ambiente, do Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos) dar autorização. Aí tem uma máquina chamada de maconel pra poder
esvaziar fossas que no passado usava-se e jogava em qualquer lugar e hoje não
pode mais fazer isso, precisa ter um lugar adequado pra poder estar jogando esses
dejetos, então a gente conversou eu mais o João nós fizemos um ofício pedindo ao
prefeito uma solução e conversamos com a assessoria da prefeitura, depois eu mais
o Brás nós fomos lá, o João também ia mais ele estava passando mal, aí nos fomos
só eu e Brás, conversamos com a proprietária lá de uma das fossas né, e a pessoa
que tá encarregada de ajudar a vizinhança lá e aí foi uma conversa muito boa ela
entendeu bem e o Brás como secretário de meio ambiente está correndo atrás pra
resolver né, não é nem a função dele né, a função de fazer esse serviço é do
secretário de obras mais ele está ajudando e eu acredito que se a gente não
conseguir resolver esse problema dentro de 60 (sessenta) dias né, aí pode piorar.
Eles podem procurar o Ministério Público. Não sei se vai ser bom pra população
daquele loteamento né, mais é um direito deles né e a gente está aí correndo pra ver
se resolve. A outra questão pelo que eu fiquei sabendo essa semana que houve
uma denúncia ao Ministério Público proibindo né, é ao pessoal do posto de saúde de
estar marcando exames fora do município nas clínicas particulares porque toda vida
desde que eu trabalho lá desde 2.000 (dois mil) sempre marcou quando a pessoa
chega no posto pra marcar um exame que foi lá pra marcar pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) mais chega lá vai demorar um pouco e ele não quer esperar, ele
pergunta se não tem outra solução, aí os funcionários falam que tem, eles
conseguem marcar em outro município, em alguma clinica e com desconto, então
foi feita uma denúncia e sai o pessoal está sendo prejudicado com isso, foi isso que
aconteceu, então eu não sei quem fez a denúncia e nem quero saber. Só sei que
quem sai prejudicado com essa situação é o povo e a pessoa que acha que está
prejudicando o prefeito ele está muito enganado, está prejudicando o povo. É o povo
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que sofre. Então eu acho que, eu não quero saber quem fez a denúncia, eu só estou
passando pra vocês, os vereadores, eu não sei se alguém já sabia. A tá formalizada
lá a denúncia, eu li a denúncia, tá, então eu gostaria de estar falando isso daqui pra
população para o povo saber. Que as vezes a pessoal chega lá pra marcar um
exame e aí eles vão falar que não está marcando mais, aí vão colocar a culpa no
prefeito né? Mais acredito que não é o prefeito que tem culpa nisso daí. Ele tem que
agir dentro da lei e fazer tudo certo, então a pessoa que denunciou ele que não está
preocupado com situação do povo do lugar. Nós fomos eleitos pelo povo e devemos
agora é procurar saber sempre o que está acontecendo. Por que está acontecendo?
E pra que se resolva essa situação. Prossegue o senhor presidente: O 2º (segundo)
vereador inscrito para fazer uso da Tribuna Livre vereador Edvaldo Santos
Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Boa tarde Excelentíssimo presidente em nome do
presidente dessa Casa de Leis eu quero cumprimentar os nobres companheiros
vereadores, cumprimentar a pessoa do senhor Ervino Kloss para nós é uma
satisfação imensa receber o senhor nesta Casa de leis. É um grande pioneiro na
área da saúde, tem colaborado muito com as pessoas do nosso município de Vila
Pavão. Quero cumprimentar aqui a pessoa Dulcino Zucateli ex-secretário de
agricultura do município, é ex-vice-prefeito do nosso município de Vila Pavão seja
bem vindo a essa Casa de leis, Oldak Ferrari ex-vereador, ex-presidente da Câmara
também do município de Vila Pavão, Brás Maré ele que é o nosso ilustre secretário
de meio ambiente do município de Vila Pavão seja muito bem vindo. O nosso ilustre
amigo ex-secretário de saúde Ademir Teixeira, ex-vereador. O nosso amigo que me
foge a memória o nome dele é o Darci nosso amigo Darci trabalha no almoxarifado,
a secretária da Câmara Municipal muito obrigado aí pela atenção que tem com os
nobres vereadores dessa Casa de leis, a chefe de gabinete Ingrid Wutke. Senhor
presidente eu queria citar aqui o caso que já foi citado em uma transmissão ao vivo
que eu fiz aqui e eu acho que o município de Vila Pavão, acho não eu quero falar
que o município de Vila Pavão hoje ele tem que trabalhar com políticas públicas,
trabalhar, trabalhar pensando no bem estar da sociedade. Certo! Trabalhar sem ficar
formando grupinhos políticos, entendeu, para tentar denegrir a imagem, ou seja do
vereador, ou da Câmara Municipal, ou que seja de um secretário, ou que seja do
prefeito do nosso município de Vila Pavão e houve um equivoco de uma
documentação de uma ambulância, inclusive o chefe do executivo recebeu essa
ambulância em Vitória foi hoje. Né? Mais eu queria citar aqui de um vídeo que foi
feito com, um vídeo que foi feito. Certo! Na Assembleia legislativa através de um
deputado Estadual o Senhor José Esmeraldo a onde fez alguns, algumas falas
colocando sobre o chefe do nosso município de Vila Pavão Irineu Wutke que eu
achei absurda a forma de falar, a forma de pronunciar e da forma que ele também
que ele colocou. Esse prefeito ele está achando que ele é quem? Eu estou fazendo
uma transmissão ao vivo agora eu sei que ele sempre me acompanha eu queria
dizer ao senhor Excelentíssimo senhor deputado, neste momento nós estamos em
uma Sessão Ordinária Câmara Municipal de Vila Pavão como eu estive olhando os
livros, estudando a parte sobre direito do nosso país, quero falar aqui sobre
imunidade parlamentar que começa no senado da Câmara Federal, deputado
Estadual e também os vereadores que o parâmetro é o mesmo. Eu acho que o
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cidadão quando é leito a prefeito, ao chefe do executivo do município, chefe do
executivo do Estado que é o governador, chefe do executivo do país que é
presidente da republica quando é eleito a senador da república, a deputado federal,
a deputado estadual que ele envia qualquer recurso ao município, ou que seja ao
estado ou país ele não precisa ficar se vangloriando se promovendo em cima. Certo!
Daquele instrumento que ele enviou ao município porque se não precisava tem
presidente da república, não precisava ter senador, não precisava ter deputado
federal, não precisava ter governador, não precisava ter prefeito e não precisava ter
vereador. Eu acho que nós somos eleitos para favorecer o bem estar da sociedade
do nosso município, de Estado e País. Certo! Eu também quero estender as minhas
palavras e agradecer por essa ambulância, sei que essa ambulância ela vai trazer
muito bem ao nosso município eu estou se referindo aqui a forma ou que seja eu
vereador, ou seja o prefeito, ou seja o deputado ou senador chegar e fazer um
pronunciamento sobre a reputação e a índole daquela pessoa. Eu como vereador
imponho respeito ao essa Casa de leis, respeito todos os vereadores, respeito todos
os secretários, respeito o prefeito, respeito o governador do Estado, respeito os
deputados Estaduais e Federais, senador e presidente de república eu acho que, eu
acho que tá hora da política dar um basta nessa situação. Eu tenho essa
documentação aqui, ela chegou em julho a licitação ocorreu em agosto, tudo bem
que a emenda parlamentar foi liberada em dezembro mais a culpa não foi do prefeito
Irineu. Não foi! Tem documentos que comprovam na minha casa que comprovam. A
culpa não foi do prefeito. A situação ela amarrou os bodes lá em cima na secretaria
de saúde do Estado para depois chegar ao município. Certo! Então eu acho que
seria a hora agora de nós fazermos o que? Eu estou fazendo nessa transmissão ao
vivo que ela vai a todas essas autoridades parlamentar do nosso país. Gente, chega
de fazer grupinhos políticos e quando mandam um carro outro, manda isso, manda
aquilo pro município fica se vangloriando. O que o prefeito fez não precisa tocar
trombeta. O que o vereador fez não precisa tocar trombeta. O que o senador fez, ou
o governador fez, deputado federal e estadual fez não precisa tocar trombeta sabe
por quê? Porque eles são bem pagos pra atuar nesse cargo que eles são
nomeados. Entendeu? Eles são eleitos mesmo é para atender a necessidade da
sociedade do nosso país e do nosso Estado. Valeu! Eu quero aqui falar mais uma
vez, eu não sei de onde partiu isso porque a todo momento que eu recebi esse
vídeo no meu celular, eu nunca ouvi assim a forma de pronunciar tão agressiva. Não
precisava aquilo. Agora quer bater ne que? Quer bater no prefeito? Quer bater no
prefeito que está trabalhando/?Quer bater no prefeito honesto? Se quer bater no
prefeito bate com razão, bate mais bate com provas. Mostra as provas. Vem com
provas na mão, porque a partir do momento que a coisa vá pra justiça, Ministério
Público ou seja vá pro juiz eles exigem provas. Exigem provas. Então está batendo
na pessoa errada. Se bater nos vereadores da Câmara Municipal de Vila Pavão eu
defendo porque os vereadores de Vila Pavão trabalham, trabalham com
honestidade. As vezes eu vejo muito nas redes sociais criticando a Câmara, quando
criticam a Câmara criticam o prefeito. Está criticando errado e geralmente quem
critica o Poder Legislativo Municipal de Vila Pavão que criticam a prefeitura também
são pessoas que queriam estar no mesmo lugar e que só andam com picuinhas
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políticas. Eu vou falar uma coisa chega disso, nós temos que trabalhar é em cima, é
em cima do direito da sociedade porque nós estamos, fomos eleitos, todos os
parlamentares do país foram eleitos pelo voto a sociedade. Entendeu? Então nós
temos que trabalhar para o bem do povo. Temos que pensar no bem do povo.
Chega de perseguição. Chega de grupinhos políticos, ficam formando grupinhos
arrumando confusão, fala de A e fala de B isso tem que acabar gente. Nós vivemos
em um país democrático e a democracia ela tem que prevalecer no nosso país.
Agora eu desconheço política que anda com discussão, com picuinhas, pra mim não
é democracia. A democracia eu conheço de uma forma totalmente diferente. A
democracia quando se fala de políticas públicas. Se fala do bem estar do povo. Se
fala no direito do cidadão isso pra mim é democracia fica as minhas palavras o meu
muito obrigado. Prossegue o senhor presidente. O 3º (terceiro) vereador inscrito
para fazer uso da Tribuna Livre vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos quero mais uma vez agradecer a Deus por estarmos
aqui. Quero cumprimentar o presidente desta Casa senhor João Trancoso,
cumprimentar a Mesa, primeiro secretário Marcos, segundo secretário Francisco,
vereadores do plenário, vereadora Vera cumprimento as mulheres em seu nome.
Cumprimentar aqui os funcionários dessa Casa, o ex-vereador Ademir e exsecretário de saúde Ademir sua presença aqui nos engrandece, cumprimentar o
Darci. Cumprimentar ex-vereador e ex-presidente da Câmara o Oldak Ferrari. O exprefeito Dulcino, o Dulcino que deixou a sua marca registrada Dulcino, a gente teve
o prazer de trabalhar junto com você 04 (quatro) anos e parabenizar a sua pessoa
também. E de uma forma especial o Senhor Ervino que vem aos longos desses anos
aí demonstrando a sua honestidade, o seu caráter mais principalmente a sua
grandeza de servir aquele que tem menos é o que o senhor fala a vida toda. È
dificilmente presidente e vereadores que a gente não passa uma semana o senhor
vindo pra cima e pra baixo carregando pessoas pra fazer exames, cirurgias né, isso
tem que ser aproveitado. Eu não vejo do governo municipal o aproveitamento
vereadores em nenhum dos que passou, sempre que o senhor é chamado e vai e na
hora do bom, da hora de dar oportunidade ninguém chama. Mais eu venho
acompanhando o senhor aos longos desses anos quero parabenizar de uma forma
especial o senhor por esse trabalho lindo que o senhor vem fazendo. O senhor não
precisa disso, o senhor é aposentado, tem um salário ótimo graças a Deus, eu te
parabenizo por isso que é por merecer, mais é aquela pessoa que tem a vontade de
continuar esse serviço e por isso eu tiro o meu chapéu pro senhor e não é por
política porque o senhor não é candidato. Foi uma vez candidato a vice né, e eu
assim de coração agradecer o senhor aqui, que o senhor permaneça, venha sempre
aqui na sessão. Quero senhor presidente deixar o meu pedido, quero, todos os anos
nessa época é feito um ofício pedindo a limpeza do córrego que corta a nosso
vilarejo que é a Praça Rica, é um córrego que tem muita agua e se encontra sujo
demais. Todos os anos eu fazia e faço um ofício, tem uns 02 (dois) meses né
vereador Marcos? Nós fizemos agora é junto eu mais o vereador Marcos e nós não
fomos atendidos e essa época pra frente agora é hora de fazer a limpeza devido as
enchentes e a agua não tem escoação, pedir ao prefeito que vê com carinho aquilo
que é de grande importância não tanto a mim mais a nossa comunidade de são 140
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(cento e quarenta) famílias que estão lá que quando chove todo mundo sabe, aqui
eu acho que Ademir principalmente que nós acolheu muito lá do ex-prefeito Ivan na
época, Dulcino, enfim todos sabem o que eu estou dizendo que a agua lá chega,
chega pra quebrar mesmo. E já tem mais ou menos 02 (dois) meses né vereador
que nós fizemos esse ofício senhor presidente e nós não fomos ainda atendidos e o
prefeito vê com carinho. Falar também sobre o trabalho que está sendo feito na
escola, na quadra de Praça Rica entendeu? Eu mais uma vez quero agradecer ao
nosso deputado federal Jorge Silva que tem disponibilizado o seu trabalho as
emendas principalmente no município de Vila Pavão. Foi o deputado que mais
investiu na agricultura e na saúde chama-se Jorge Silva que na ultima reunião que
nós fizemos né Marcos? Ele deixou lá R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em
emendas, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) inserido no esporte e na
educação e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) inserido na agricultura e esse
trabalho já está sendo feito. Pedir ao prefeito também que agora falta as redes de
esgoto vereador Marcos daquele, daquela área que está sendo trabalhada, vereador
Francisco trabalhando me ajudando numa obra e viu, também já cobrou o prefeito, a
próxima chuva que der aquelas igrejas não vão ver elas, aquela terra vai descer
tudo. Né! Já tem autorização de fazer, já tem as pessoas que são donos dos lotes
deixam passar a rede esgoto, ela precisa ser feita com urgência. Se der um chuvão,
a gente pede a Deus que chova mais senhor Ervino sabe o que eu estou falando é
nós vamos passar por maus panos lá de novo. Né! Então assim tem que ser feito
isso daí. É uma obrazinha pequena e barata mais de grande relevância e vai salvar
gente do transtorno bem maiores. Deixar esse pedido também para que isso seja
feito. Quero também senhor presidente mais uma vez aqui falar só um pouquinho
sobre essa ambulância, sobre esse falatório. Gente! Vamos ser democratas. Vamos
deixar que as coisas aconteça. O ... mais se espalha quanto se fala sobre a pessoa.
É vergonhoso o que está acontecendo. Né! Vamos deixar as coisas. Todo mundo
sabe que isso tem um trâmite. Se tem assim. Não é assim. Né! Então eu até
conversei com o vereador Francisco parabéns Vossa Excelência, vereador Aristeu, a
todos que complementaram essa emendas e principalmente a quem colocou mais
também por causa de uma ambulância dessa pra ficar batendo nesta porta. Né
Senhor Ervino? Porque nós fomos eleitos para servir o povo e não pra ser servir do
povo que é o que está acontecendo aí. Estou vendo isso daí, essa porta, no ano
eleitoral, coisa feia, é ruim isso daí. Vamos acalmar os eixos e esquecer esse
assunto. Isso já está virando uma novela. Quero deixar minha indignação sobre esse
assunto não sou contra Joaquim nem João mais de uma forma em geral. Temos que
trabalhar mais e falar menos é o que temos que fazer. Pronunciou o senhor
presidente. O 4º (quarto) vereador Inscrito para fazer uso da tribuna vereador
Gecimar Rodrigues. Observação: O Gecimar Rodrigues dispensou o uso da Tribuna.
O 5º (quinto) vereador Inscrito para fazer uso da Tribuna vereador Marcos Laurenço
Kloss. “Assim se pronunciou”. Meu boa noite a todos. Boa noite senhor presidente,
inicio aqui cumprimentando os componentes da mesa, primeiro lugar senhor
presidente, depois vereador Francisco, vereador Juvenal, aos demais vereadores,
vereadora Vera, nossa querida chefe de gabinete Ingrid muito obrigado pela
presença. È aos 02 (dois) amigos ali Ademir, ao nosso amigo que trabalha no
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almoxarifado Darci, o Oldak Ferrari, é eu sempre chamo de tio, tenho esse carinho
especial pelo senhor e o tio Dulcino e também um dos tios do coração aqui meu tio
Ervino né graças a Deus nós iniciamos aí mais 01 (um) mês ontem né o mês de
outubro e assim também lembramos sempre no mês de outubro a campanha do
outubro rosa né, por isso estou aqui a caráter com uma fitinha rosa no peito né, que
sou apoiador dessa campanha onde devemos pegar e conscientizar as mulheres a
fazer sempre esse exame. È gostaria de deixar a seguinte frase onde vem nos
dizendo que prevenir é o melhor caminho. Vem nos dizendo assim: “Prevenir é o
melhor caminho, a vida é bem mais doce quando a gente se cuida”. È verdade! A
pura verdade. Vamos se conscientizar nossa família, mulheres, filhos, né, as amigas
para estar sempre fazendo esse toque, esse alto exame para que se for detectar é
possível fazer o tratamento e dar tudo certo. É gostaria de pegar carona nas
palavras do meu amigo e vice-presidente desta Casa Juvenal, falando aqui do tio
Ervino se eu não me engano é a primeira vez que vem nos visitar, muito obrigado
pela presença do senhor e posso dizer de coração, de alma limpa que o senhor tem
cumprido fielmente aquela missão “fazer o bem e não olhar a quem” né, sempre está
aí preocupado, já aposentado e preocupado em fazer o bem coma humanidade,
está sempre ajudando as outras pessoas que estão sempre batendo a porta
procurando ajuda. Ontem mesmo tivemos o exemplo de 02 (duas) pessoas que era
pra encaminhadas para Colatina hoje mais é infelizmente não foi possível porque
não conseguimos nenhum caro, nenhumas das secretárias não foi possível mais
ficou ali aquela preocupação que a pessoa não poderia perder aquela consulta,
aquele agendamento mais infelizmente não foi possível. Mais sempre que é possível
o senhor está ali dedicado, correndo para todas as estradas, São Francisco, São
Mateus, Colatina, Vitória interessado em fazer o bem a todas as pessoas que o
procuram. É gostaria de deixar também a minha fala aqui em relação a um pedido
especial a todos os secretários das secretarias desse município para que quando
nós vereadores fizermos alguma ligação por favor que pudesse nos atender. Se
naquele momento está ocupado em alguma reunião, tudo bem, mais depois procura
retornar a pra gente, porque a gente só liga em caso de extrema urgência,
importância, pra gente saber alguma informação pra passar pra alguma pessoa que
nos procura e muitas das vezes a gente liga pra algumas secretarias e infelizmente
nós não estamos sendo atendidos, 01 (uma) ligação 02,03,04(duas, três, quatro) e
assim sucessivamente e não temos nenhuma resposta, nem um retorno e isso pega
mal pra caramba e fica numa situação um pouco difícil. J[á o senhor prefeito quando
eu ligo pra ele sempre ele está aí nos atendendo, então creio que alguns secretários
estão se achando talvez um pouco melhor que o prefeito na posição que ele está ali.
O prefeito quando ele não pode atender ele passa uma mensagem, desculpa estou
numa reunião mais logo depois ele nos retorna, já alguns secretários infelizmente
não estão fazendo isso, Então deixo aí essas minhas palavras e obrigado senhor
presidente e uma boa noite a todos. Pronunciou o senhor presidente: Antes de
passarmos para a ordem do dia quero cumprimentar aqui o meu amigo de infância
tá o Oldak Ferrari tá, foi ex-vereador, ex-presidente da Câmara lá em. Qual ano? No
ano 1998 (mil novecentos e noventa e oito) né 98 (noventa e oito) muito obrigado aí
tá pela sua presença. Prossegue o senhor presidente: neste momento passamos
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para a Ordem do Dia: Peço para fazer a leitura do Parecer Conjunto da Comissão de
Justiça, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Economia, Orçamento,
Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES, referente ao Projeto
de Lei nº 054/2018 - que cria Cargo de provimento efetivo de Engenheiro Agrônomo
referencia 09, bem como 02 (duas) vagas, e dá outras providências. Comissão de
Justiça, Legislação e Redação: Relator: Valdeci Buge; Presidente: Gecimar
Rodrigues e Membro: Francisco de Assis Campos. Comissão de Finanças,
Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle: Presidente: Juvenal Medici Ferreira;
Relator: Gecimar Rodrigues. Após a leitura do Parecer prossegue o senhor
presidente: Coloco em votação o parecer conjunto das comissões. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Parecer Aprovado por
unanimidade. Coloco em discussão o Projeto de Lei nº 054/2018 - que cria Cargo de
provimento efetivo de Engenheiro Agrônomo referencia 09, bem como 02 (duas)
vagas, e dá outras providências. Está em discussão o projeto.(..). Está em discussão
o projeto. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação o projeto. Quem for
favorável ao projeto permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto Aprovado
por Unanimidade. Coloco em discussão o Projeto de Lei nº Projeto de Executivo nº
055/2018 - Altera redação de artigos, incisos e alíneas da Lei 881/2013, que Institui
e regulariza o abrigo institucional para crianças e adolescentes em situação de risco
social denominado CASA-LAR, e dá outras providências. Está em discussão o
projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for
favorável ao projeto permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto Aprovado
por Unanimidade. Coloco em discussão o Projeto de Lei nº 056/2018 - Altera a
redação do art. 1º da Lei nº 1.157/2018, que 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. Quem for favorável ao projeto
permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto Aprovado por Unanimidade.
Coloco em discussão o Projeto de Lei nº 057/2018 – 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. Quem for
favorável ao projeto permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto Aprovado
por Unanimidade. Coloco em discussão o Projeto de Lei nº 058/2018 – 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 ao projeto permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto
Aprovado por Unanimidade. Prossegue o senhor presidente: neste momento solicito
ao primeiro secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do convite.
Convite: O Prefeito Irineu Wutke e o vice José Wilson Vieira de Jesus convidam
Excelentíssimos vereadores e ilustríssima vereadora e toda a comunidade para
participar da entrega dos novos veículos da prefeitura municipal de Vila pavão nesta
quarta-feira – amanhã. Dia: 03 (três) de outubro de 2018 (dois mil e dezoito) às 8h
(oito horas). Prossegue o senhor presidente: neste momento partimos para o
encerramento de mais uma sessão de trabalhos da Casa de Lei aqui de Vila Pavão
a Câmara Municipal de Vila Pavão agradecer imensamente a Deus presença por
mais esse trabalho, agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui
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presentes, muito obrigado tá pela presença de vocês tá e cumprimentar e desejar
uma boa noite o todos os edis aqui e a todos vocês gente e que Deus nos abençoe
e uma boa noite pra nós todos. Como não temos mais nenhum assunto 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, 02 de outubro de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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