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

Ata da 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 16 de Outubro de 2018.
Aos dezesseis 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 Provérbios Capítulo 16,
Versículo 9. 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, Uelikson Boone (Bolinha),
Francisco Briel, Rogerio Briel, Presidenta do Sindicato Neusdete, Nilza e Zenilda.
Prosseguindo senhor presidente: Solicita ao primeiro Secretário Marcos Laurenço
Kloss para fazer a leitura do Expediente do Dia: Como segue em Regime de
Urgência Especial: Projeto de Executivo nº 059/2018 - Abre crédito especial e altera
anexos do PPA e da LDO de 2018, e dá outras providencias. Por questão de Ordem
o vereador Juvenal Medici Ferreira pediu a dispensa da leitura dos projetos. O
senhor presidente coloca em votação o pedido de dispensa das leituras feitas pelo
vereador Juvenal Medici Ferreira. Quem for favorável permaneça sentado ao
contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Executivo nº 061/2018 Autoriza pagamento indenizatório relativo a serviços de transporte de pacientes em
tratamento de saúde em outros municípios, e dá outras providências. Projeto de
Executivo nº 062/2018 - Ratifica deliberação da Assembleia Geral do CIM
NORTE/ES, que autoriza o ingresso de novos Municípios Consorciados, e dá outras
providências. Projeto de Executivo nº 063/2018 - Ratifica deliberação da Assembleia
Geral do CIM NOROESTE, que autoriza o ingresso de novo Município Consorciado,
e dá outras providências. Após a leitura das mensagens dos projetos. Prossegue o
senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto
de Executivo nº 059/2018 - Abre crédito especial e altera anexos do PPA e da 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. Urgência Aprovada por
unanimidade. Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de
Executivo nº 061/2018 - Autoriza pagamento indenizatório relativo a serviços de
transporte de pacientes em tratamento de saúde em outros municípios, 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. Urgência Aprovada por unanimidade.
Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de Executivo nº
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062/2018 - Ratifica deliberação da Assembleia Geral do CIM NORTE/ES, que
autoriza o ingresso de novos Municípios Consorciados, 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. Urgência Aprovada por unanimidade. Coloco em discussão
o Regime de Urgência Especial do Projeto de Executivo nº 063/2018 - - Ratifica
deliberação da Assembleia Geral do CIM NOROESTE, que autoriza o ingresso de
novo Município Consorciado, 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. Urgência Aprovada por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Neste
momento quero conceder a palavra aos vereadores inscritos, começando pelo
vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos. Quero
nesta tarde agradecer a Deus mais uma vez por todos nós que aqui estamos.
Cumprimentar o presidente, cumprimentando o presidente eu cumprimento a mesa,
os vereadores, cumprimentar aqui a presidenta do Sindicato a Neusdete sempre
presente, Marcos Jeans ex-secretário de esporte, secretário de meio ambiente Brás
Maré, Dayana nossa funcionária, né Dayana, Nilza, Zenilda, cumprimentar o
Francinha Briel, Rogério Briel 02 (dois) presidentes da associação e da igreja. É
presidente pra caramba nesta sessão, é importante isso daí, mais o mais importante
é vocês aqui presente. Cumprimentar o Bolinha ex-vereador, ex-secretário de
agricultura Bolinha a gente fica alegre com a sua presença e sempre essa Casa
cheia né, a importância é que vocês venham participar da sessão. Quero senhor
presidente só colocar aqui algumas coisas. Quero falar aqui um pouquinho sobre o
dia do professor em nome dos vereadores para que não alonga porque tem muito
projeto. Falar da educação e falar sobre o professor. A educação é a base de todos
nós e as vezes os professores não são valorizados da forma que precisa. A
valorização começa na escola, a dedicação também, a profissão também e o futuro
garantido, então o povo educado é um povo mais bem sucedido porque eu vejo
assim, que a falta de educação é um troço que leva a gente às vezes num patamar
errado e o resultado da falta de educação é o que vem acontecendo aí. Se a gente
for analisar direitinho isso tudo é falta de educação. É falta de ter uma base mais
educada. Tudo começa na educação. Um povo educado é um povo mais bem
sucedido, então assim: O professor essa área tinha que ser mais valorizada, mais
isso é nível de Brasil, a gente não tem como, a gente só pode pedir. Quero também
senhor presidente aqui cobrar o prefeito a limpeza do Córrego Praça Rica, todos os
anos é feito aquela limpeza no mês de agosto e setembro, pelo que temos visto, eu
vou voltar a repetir vereador protocolado e entregue ao secretário de (...)estive com
ele e segundo ele não tem mais dotação para fazer nada, nem mês de outubro,
novembro e dezembro, mais essa obra vereadores eu acho que ela tem que ter um
caminho né, são 140 (cento e quarenta) famílias que já passou por mal, todos na
Praça Rica em questão de enchente porque nós estamos no nível do córrego. Né!
Isso tem que ter uma reserva de fundo pra que essas obras sejam feitas. Né! Então
deixei claro pra ele que não é uma pessoa é 140 (cento e quarenta) famílias e nós
temos resultados de enchentes na Praça Rica que todos aqui sabem que foi que
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aconteceu, não 01 (uma) vez, 02 (duas), foram várias vezes, então deixei esse
pedido a ele e também deixar o pedido da limpeza do qual começou hoje eles vão
parar porque não deu, mais daqui uns dias eles estão lá, mais esse contrato está
vencendo e 2º (segundo) o que me informaram precisa de uma autorização do
executivo para que o processo seja reformulado com o Estado, então que não deixa
sujar muito igual da outra vez, que fica perigoso, então agora está sendo rápido, eles
começaram no início quando foi do almoço já estava uns 04 (quatro) quilômetros
limpos, só não deixar sujar muito. Dar manutenção sempre limpo é bem mais rápido.
É quero falar um pouquinho aqui a questão vereador do tapete da grama da quadra
poliesportiva da Praça Rica né, numa reunião lá com o doutor Jorge eu consegui R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) de emendas pra o alambrado e piso da
escola, só que tem um déficit desde quando foi colocado a cobertura que foi pelo
governo federal e ficou esse tapete de grama no barranco pra ser colocado e
enquanto o tapete não ser colocado e não mandar a documentação eles não liberam
os R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) da emenda e o prazo está
vencendo. Já pensou perder R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)? Foi
colocado o dinheiro, inserido no esporte, na educação que não tinha erro.
Entendeu? Doutor Jorge fez tudo certinho, colocou e nós vamos acabar perdendo
esse recurso porque ainda tem 02 (duas) semanas 03 (três) semanas que está
parada a obra e não liberam pra comunidade, então assim, é ruim perder R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) de recurso por atrasar uma obra, com
respeito a sua excelência. Sim. (...). Sim. Então assim deixar isso aqui registrado
todos os que eu falei e principalmente a questão da limpeza do córrego que corta o
nosso vilarejo, tá chegando a época aí das chuvas agora e a gente tem uma
preocupação porque já aconteceu é uma prova que tem que ser limpo né, eu quero
deixar isso registrado aqui nesta tarde hoje como testemunha a Câmara de
vereadores e vocês aqui presentes. Fica aqui as minhas falas e meu muito obrigado.
Prossegue o senhor presidente agradecendo ao excelentíssimo vereador. O 2º
(segundo) vereador inscrito a fazer uso da palavra, vereador Marcos Laurenço
Kloss. “Assim se pronunciou”. Meu boa noite a todos, agradeço em primeiro lugar ao
nosso papai do céu pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta
sessão. Inicio a minha fala cumprimentando o senhor presidente agradecendo pela
oportunidade de estar aqui, cumprimento também aos componentes da mesa, aos
demais vereadores, a todos que aqui estão, o meu muito obrigado. Não vou citar
nomes pra não prolongar muito, muito obrigado pela presença de vocês e voltem
sempre. É eu gostaria de deixar aqui pequenas palavras, é falando sobre o dia de
ontem, que foi o dia do professor. Né? Dia 15 (quinze) é não poderia deixar de
passar em branco, então gostaria de ler apenas uma mensagem que tem como titulo
“Aos mestres, feliz dia do professor”. Porque ser professor é aprender para ensinar;
porque ser professor é ser dedicação, paciência e persistência; porque ser professor
é ser mestre, é saber cativar e inspirar; porque ser professor é educar. A todos que
dedicam sua vida a tão nobre e distinta profissão, um feliz dia do professor. Então
são essas pessoas que estão sempre em contato com nossos filhos, quem não tem
filho tem um sobrinho né, e assim por diante, que estão ali na escola ensinando,
dedicando a sua vida, o seu tempo ali para ensinar nossos pequenos, então poderia
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deixar passar em branco esse dia que foi comemorado ontem, aqui no nosso
município foi ponto facultativo devido a festa da POMITAFRO e também ao dia do
professor então deixamos aqui os nossos parabéns a todos os professores. Meu
muito obrigado senhor presidente. Prossegue o senhor presidente: agradecendo ao
excelentíssimo vereador marcos Laurenço Kloss. Prosseguindo o senhor presidente:
Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto de Executivo nº
059/2018 - Abre crédito especial e altera anexos do PPA e da 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: Coloco em discussão o Projeto de Executivo nº 061/2018 - Autoriza
pagamento indenizatório relativo a serviços de transporte de pacientes em
tratamento de saúde em outros municípios, 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 o Projeto de
Executivo nº 062/2018 - Ratifica deliberação da Assembleia Geral do CIM
NORTE/ES, que autoriza o ingresso de novos Municípios Consorciados, 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 o Projeto de Executivo nº 063/2018 - Ratifica deliberação da Assembleia
Geral do CIM NOROESTE, que autoriza o ingresso de novo Município Consorciado,
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: neste momento peço ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para
fazer a leitura do Parecer da Comissão de Justiça legislação e Redação, referente
ao projeto de Lei Complementar nº 004/2018 - Que Altera redação do artigo 3º, da
Lei Complementar nº 027/2018, e dá outras providências. Comissão de Justiça
legislação e Redação. Presidente: Gecimar Rodrigues; Relator: Valdeci Buge e
Membro: Francisco de Assis Campos. Após a leitura do parecer, prossegue o senhor
presidente: Coloco em votação o Parecer da comissão. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Parecer Aprovado por unanimidade.
Coloco em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 004/2018 - Que Altera
redação do artigo 3º, da Lei Complementar nº 027/2018, 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. Prosseguindo o senhor presidente: Ofício nº
002/2018 – Do Presidente da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e
Redação. Ao: Secretário (a) Municipal de Assistência Social. Venho por meio deste,
para convidá-la a comparecer na Sala de Sessões da Câmara Municipal de
Vereadores do Município de Vila Pavão/ES, no dia 19 (dezenove) de outubro de
2018 (dois mil e dezoito) às 8h 30min (oito horas e 30 minutos), para participar de
uma reunião onde será tratado o assunto referente aos andarilhos que ocupam ruas,
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prédios públicos e outros lugares, que vem a incomodar os transeuntes que utilizam
as vias públicas de nossa cidade. Vereador Gecimar Rodrigues. Após a leitura do
ofício prossegue o senhor presidente: Neste momento passamos para o
encerramento de mais essa sessão quero aqui tá agradecendo a presença de todos
que estão aqui presentes, obrigado por vir, por estar aqui nos ouvindo tá, e desejar a
todos vocês e a todos os nobres edis aqui uma boa noite e que Deus possa nos
abençoar ricamente. 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, 16 de outubro de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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