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

Ata da 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 06 de Novembro de 2018.
Aos seis dias do mês novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas, no
Plenário da Câmara Municipal de Vila Pavão Dr. Sérgio Krüger, sito a Rua Travessa
Pavão nº 63 Bairro Centro, à Câmara Municipal de Vila Pavão – ES. reúne-se a
Sessão Ordinária em sua Sétima-Legislatura sob a Presidência do Vereador João
Trancoso. Prosseguindo o Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário Marcos
Laurenço Kloss para fazer a chamada nominal dos Vereadores presentes: Aristeu
Reetz, Edvaldo Rodrigues Santos, Francisco de Assis Campos, Gecimar Rodrigues,
João Trancoso, Juvenal Medici Ferreira, Marcos Laurenço Kloss, Valdeci Buge, Vera
Lucia Elias de Souza. Após verificação do Quórum Regimental, o Senhor Presidente
solicita ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a Leitura Bíblica
encontrada no livro de João Capítulo 15, Versículo 10. 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, segundo
secretário Francisco, primeiro Secretário Marcos, vice-presidente Juvenal, vereador
Gecimar Rodrigues, vereador Valdeci Buge, vereador Edvaldo, vereador Aristeu w
vereador (a) Vera, cumprimentar a família Schulz, o pai, a mãe Irani, Barbara,
presidente da comunidade de Praça Rica França Briel, o ex-vereador e ex-secretário
de agricultura (Bolinha) Uelikson Boone, Darci ex-secretário de finanças, barbara,
Cristina Moreira, diretora da escola do Veloso Marcélia. Dando continuidade o
Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para
mencionar as últimas atas. Ata da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 18 (dezoito) do mês de Setembro do ano de 2018
(dois mil e dezoito); Ata da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão
– ES, ocorrida no dia 02 (dois) dias do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e
dezoito); Ata da 16ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES,
ocorrida no dia 11 (onze) do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito); Ata
da 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia
16 (dezesseis) do mês de outubro 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: Como
segue: Projeto de Lei Executivo nº 064/2018 – Estima receita e fixa despesas do
município de Vila Pavão/ES para o exercício de 2019, e dá outras providencias. Por
questão de Ordem o vereador Juvenal Medici Ferreira pediu a dispensa da leitura
dos projetos pediu solicitou que fossem lidas somente as mensagens. 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 Lei Executivo nº 065/2018 – Dispõe
sobre a adequação do Plano Plurianual período de 2019 a 2021 à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (Lei n° 1.140/2018), e dá outras providências; Projeto de Executivo nº
066/2018 – Cria vaga para o cargo de provimento efetivo de Assistente Social, e dá
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outras providências; Projeto de Lei Executivo nº 067/2018 – Autoriza pagamento
indenizatório relativo a serviços prestados à administração antecedente, desprovidos
de contrato formal, e dá outras providências; Projeto de Lei Executivo nº 068/2018 –
Autoriza pagamento indenizatório relativo a serviços prestados à administração
antecedente, desprovidos de contrato formal, e dá outras providências; Projeto de
Lei Legislativo nº 009/2018 – Denomina Gleidson Schulz o Estádio Municipal de
futebol de Praça Rica, e dá outras providências; Indicação nº 012/2018 – de autoria
do vereador Aristeu Reetz- solicita ao Excelentíssimo senhor presidente desta Casa
de leis, que após aprovação do plenário envie a presente Indicação ao
Excelentíssimo prefeito Municipal, para que, nos termos da Lei, promova com a
máxima urgência, a reforma geral da CEMEA – Centro Municipal de Educação
Agroecológica Luiza Souza Barros, localizada no Patrimônio de Todos os Santos,
Zona Rural do Município de Vila Pavão/ES. Após a leitura do Expediente do Dia,
prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência
Especial do Projeto de Lei Executivo nº 066/2018 – Cria vaga para o cargo de
provimento efetivo de Assistente Social, e dá outras providências. Está em
discussão o Regime de Urgência do Projeto. Não havendo nenhuma manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade o Regime de Urgência do Projeto. Coloco em discussão
o Regime de Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº 067/2018 – Autoriza
pagamento indenizatório relativo a serviços prestados à administração antecedente,
desprovidos de contrato formal, e dá outras providências. Está em discussão o
Regime de Urgência do Projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em
votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado
por unanimidade o Regime de Urgência do Projeto. Coloco em discussão o Regime
de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo nº 068/2018 – Autoriza pagamento
indenizatório relativo a serviços prestados à administração antecedente, desprovidos
de contrato formal, e dá outras providências. Está em discussão o Regime de
Urgência do Projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação.
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Regime de Urgência
Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do
Projeto de Lei Legislativo nº 009/2018 – Denomina Gleidson Schulz o Estádio
Municipal de futebol de Praça Rica, e dá outras providências. Está em discussão o
Regime de Urgência do Projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em
votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Regime de
Urgência Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Neste
momento quero conceder a palavra aos vereadores inscritos para o uso da tribuna.
O 1º (primeiro) vereador inscrito Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”.
Mais uma vez agradecer a Deus por estarmos aqui reunido. Cumprimentar o
presidente, saudar a mesa, os vereadores, os funcionários desta Casa,
cumprimentar aqui a família do homenageado Lourival Schulz que é o pai,
cumprimentar aqui a mãe Irani Schulz, os irmãos Laércio e lenildo, o Ronaldo faz
parte da família. Né Ronaldo? Cumprimentar aqui a ex - esposa Barbara e sua filha
Ana Mary, é a diretora da escola Marcélia, também aqui Ingrid, cumprimentar aqui
doutor Celso, Carlinhos, Francinha Briel presidente da associação do Quinze, o ex404
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vereador Ademir e ex-secretário de saúde obrigado pela sua presença, Zezim que
faz parte da administração, muito obrigado Zezim, Darci da mesma forma, enfim,
cumprimentar a todos. Senhor presidente e vereadores deixar aqui um recado ao
longo dos anos nós viemos nesta luta o interesse de cada vereador é representar
esse povo hospitaleiro e trabalhador que convive ao nosso meio. Nós somos
pavoenses, eu não nasci em Vila Pavão, eu nasci em Boa Esperança fui nascido lá
naquela cidade vizinha, pertinha mais vim pra cá com 18 (dezoito) anos, hoje eu
estou, vou fazer 50 (cinquenta) anos, então eu já me considero pavoenses da gema
Carlinhos e já tive muitas derrotas em minha vida, mais tive mais vitórias vereador
Francisco e isso é um legado que não pode ser negado. Não é? E servir ao povo é o
nosso lema e não se servir o povo, então ocupamos os cargos públicos temos que
trabalhar nesta tese. Eu conversei muito com o nosso prefeito Irineu a questão da
limpeza do Córrego Praça Rica, essa limpeza desse córrego, aqui as famílias que
moram lá sabem e todos aqui sabem melhor do que ninguém os problemas sérios
por questão daquele 02 (dois) córregos que cortam o nosso vilarejo, 01 (um) é o
grande do fundo o outro de cima que fecha a saída do grande e nós não temos
saída praquela água, e da forma que ele está lá hoje é nós vamos ter problemas
sérios porque Deus tem abençoado nós com bom tempo. Nós temos que ter, pedir a
Deus sim, que Deus mande chuva uma chuva organizada porque se der um
temporal agora nós vamos ficar ilhados no mínimo 30 (trinta) dias. A água não tem
escoação, porque empoça. Não estou aqui criticando o prefeito ao contrário estou
tirando dele um problema seríssimo que pode acontecer se acontecer mais uma vez
o que aconteceu no passado e só não morreu pessoas lá porque Deus tem
misericordioso e ele disse com clareza que não tem orçamento pra fazer a limpeza
desse córrego, então nós temos aqui uma máquina nova que está no pátio, se fosse
pra alugar uma máquina até a gente intenderia mais vereadores eu acho que um,
nós não chegamos a esse ponto não, ainda tem um recursozinho porque isso é uma
obra, nem se não tivesse recurso esse córrego teria que ser limpo porque se for pra
responde no Ministério Público uma causa dessa aí, nós íamos todo mundo lá um
ônibus de gente se fosse o caso e que o prefeito tenha a sensibilidade de saber que
é 120 (cento e vinte) famílias que lá moram vereador Francisco o senhor trabalhou lá
e todo mundo sabe. Vereador Marcos que mora lá sabe disso é 95% (noventa e
cinco por cento) das pessoas que mora no vilarejo vai ser atingido com a não
limpeza desse córrego e o prefeito insiste em dizer que não tem orçamento, que não
tem orçamento. Quero deixar aqui a minha indignação eu não estou aqui criticando
eu estou apenas tentando evitar um problema maior possível como aquele daquela
vez, inclusive eu mesmo pago por isso, é feio a situação da Praça Rica, em Mantena
já está assim borbulhando, São Francisco eu tenho cópia no celular a ABB de São
Francisco todo mundo aqui sabe a onde que é aquilo está um mato vereadores, o
ex-vereador Ademir sabe já participou de evento lá. Então assim essa chuva ela
traz de Minas e para onde? Passa por lá, é deixar esse pedido, o prefeito analisa,
ainda da tempo de limpar o nosso córrego ainda há tempo, apesar que ele já está
cheio Lourival , nós olhamos o senhor viu lá, o senhor estava lá junto ainda dá pra
fazer alguma coisa pra minimizar, nem que limpe a parte córrego do patrimônio que
corta o patrimônio já vai minimizar muito. Né? Cumprimentar a Marcélia diretora da
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escola do Veloso e não fica triste não porque o Veloso já está na indicação, vamos
botar uma de cada vez para não ficar para que o prefeito atenda também esse
pedido da escola do Veloso que necessita de uma reforma, não tivemos lá reunido lá
olhando. Essas são minhas falas inicial. Prossegue o senhor presidente: Segundo
vereador inscrito para o uso da palavra vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim
pronunciou”. Boa noite senhor presidente, em nome do presidente dessa Casa de
Leis eu cumprimento os nobres companheiros vereadores. Quero aqui com toda
satisfação saudar aqui os meus queridos amigos honrosos à família Schulz, Lourival
Schulz, a Irani, Laercio, lenildo, a Bárbara, a Daiane, secretárias da Câmara, chefe
de gabinete Ingrid Wutke, diretora da escola do Veloso Marcélia parabéns pelo seu
empenho naquela escola já, já estarei fazendo uma visita lá. Saudar aqui o nosso
jurídico na sua Excelência doutor Celso Campos, o nosso amigo Carlim contador,
contador da Câmara, Ademir Teixeira ex-secretário de saúde, funcionário, exvereador também. Né! Trabalha a serviço municipal de Vila Pavão, o Zezim só no
setor de obras. O nosso amigo me falha da memória, o Darcy ex-secretário de
finanças do município de Vila Pavão também funcionário do nosso município. O
nosso amigo Francinha para mim é uma honra imensa, uma satisfação chegar a
essa Tribuna da Câmara e esclarecer algumas necessidades que o município de
Vila Pavão vem atravessando mais também não poderia deixar de cumprimentar as
02 (duas) secretárias da Câmara que estão lá fora, são muito prestativas também
aos trabalhos da nossa Câmara Municipal, parabéns a vocês duas. O 1º (primeiro)
ponto que eu queria citar aqui, depois eu quero falar sobre o caso Praça Rica, é por
isso que quando eu venho na tribuna eu gosto de fazer transmissão ao vivo porque
geralmente nem todas as pessoas dos distritos de Praça Rica, Todos os Santos,
comunidade de Conceição do Quinze- Cascudo e todos o município de Vila Pavão
eles vem na sessão, geralmente as pessoas tem um interesse que o município
desenvolva, que as coisas fluam dentro da Câmara Municipal, desde que venha a
pedido do chefe do executivo até mesmo algumas indicações da Câmara municipal
mais a própria população as vezes não vem na sessão para saber os fatos, os
projetos que são aprovados. Entendeu? E o desempenho da Câmara Municipal para
o bem estar do município de Vila Pavão. Eu queria citar aqui algo que a poucos dias
eu estive até conversando com o nosso amigo Orlando Bening é sobre uma ponte
que tem no Córrego da Volta, o nosso amigo Zezinho que faz parte do setor de
obras da Prefeitura Municipal de Vila Pavão quero aqui frisar aos senhores e as
senhoras que eu não vim aqui pra bater na administração e não bater em ninguém,
eu venho aqui pra falar a verdade porque aquilo que a sociedade me cobra eu cobro
o secretário, cobro o executivo, cobro quem for, porque quem paga o salário dos
vereadores daqui do município de Vila Pavão e de qualquer município do Estado do
Brasil são a população e quando a população cobra nós devemos de direito cobrar
aquilo que é de direito deles para que seja executado aquela necessidade que a
sociedade cobra e vejo que uma ponte no Córrego da Volta que essa ponte senhor
presidente eu vi uma postagem ontem no fecebook que me comoveu muito.
Entendeu seu vereador Valdeci Buge? E todos os vereadores aqui presentes. Eu
cheguei ao ponto doutor Celso de ir embaixo da postagem e dar um parecer às
pessoas porque me falaram que até o dia 20 (vinte), que até o dia 20 (vinte) de
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novembro eles estão falando aqui e tenho testemunha pra provar que falaram pra
mim que essa ponte estaria feita, mais gente, pudera lá, colocar culpa na chuva,
pelo amor de Deus. Essa ponte desde que ela existe está lá obstruindo a passagem
das pessoas. Entendeu Zezinho? Você que trabalha no setor de obras já deu várias
chuvas, enchentes, agora vai colocar culpa na chuva. Ou, espera aí. Espera ai. Nós
estamos aqui como vereadores para fiscalizar, legislar e cobrar aquilo que é de
direito do povo, mais hoje nós estamos aqui pra ficar apanhando do sociedade não,
porque quando a sociedade nos cobrar nós cobramos os secretários responsáveis,
se é a pasta da saúde, se é a pasta da educação, se é a pasta da obra, se é a
pasta da agricultura, se é a pasta do esporte, seja o que for, assumiu a pasta tem
que ter competência pra administrar ela. Entendeu? Não estou aqui pra puxar saco
de ninguém e nem bater em ninguém eu estou falando aqui que a sociedade tá me
colocando no canto da parede, me ligando todo dia, vereador pelo amor de Deus
nós não estamos falando mal da administração, eu tenho as postagens no fece. Nós
estamos cobrando aquilo que é direito nosso. Gente, com o carro senhor presidente
tá, o carro que transporta aluno não vai até o local. A questão da ponte é desde o
início. Gente não tem aquelas pessoas que moram ali, se não votaram em nós, ou
deixaram de votar nós somos obrigados a prestar serviço a eles, afinal nós vivemos
num Município, Estado ou País a onde a democracia fala mais alto e eu como
vereador na função de legislador sou contra a desigualdade social. Tem que fazer,
tem que fazer pra todo mundo. Certo! Chega do pessoal cobrar os vereadores e tem
mais quando posta vereador Gecimar, vereador Marquim Kloss sabe, vereador
Francisco de Assis sabe eles marcam todos os vereadores e começam o chinelo nas
costas dos vereadores. Ó pera lá! Enquanto eu tiver que cobrar o que é de direito do
povo eu vou cobrar, sabe por quê? Porque todo dia 20 (vinte) certinho dia 18
(dezoito) dia 20 (vinte) a população de Vila Pavão paga o salário de todos os
vereadores na conta do Banestes, então aquilo que é de direito deles eu cobro.
Outra coisa que eu queria falar, gente, eu morei em Praça Rica muito tempo
vereador Marquim Kloss sabe e vereador Juvenal sabe, tive ali presenciando 02
(duas) enchentes que aconteceu vereador ex-vereador Zezinho que trabalha no
setor de obras hoje, a ultima enchente que teve eu ajudei Deus sabe a família Kloss
e várias famílias ali se dispôs em ajudar as pessoas carregar guarda –roupa, sofá e
outras coisas que estava debaixo d’água inclusive o Davi Hammer Pagung filho do
saudoso que o senhor o tenha o senhor seu Artur Pagung na época o senhor Artur
ele e a esposa todo mundo ficaram ilhado dentro da venda deles Ingrid deu agua
mais ou menos 01 (um) metro de altura eles perderam todos os cereais de dentro da
mercearia deles, sem contar a família Schulz e outros que ficaram ilhados debaixo
d’água e infelizmente o sofá eu lembro que jogaram no lixo, o carro da prefeitura
carregou, agora espera enchente. Sabemos que naquela comunidade tem muitas
famílias ali seu vereador Marquim Kloss são pessoas desempregadas que vive do
serviço braçal, você já imaginou o cidadão que vai numa loja e compra 01 (uma)
geladeira, compra 01 (um) guarda-roupa, compra 01 (um) joguinho de sofá e coloca
lá dentro da sua casa e com o passar do tempo da uma enchente na comunidade e
soterra todas aquelas coisas daquela pessoa. É de doer o coração. Eu a pouco
tempo aqui Daiane eu falei sobre a sua comunidade, sobre a comunidade de Praça
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Rica, eu disse várias vezes sobre a enchente e quero falar aqui pro senhor seu
Zezinho que o senhor leva as minhas palavras ao secretário de obras do município
de Vila Pavão seu Anselmo Labareski e pode levar as minhas palavras ao
Excelentíssimo senhor prefeito que é preciso executar a obra naquele córrego de
Praça Rica. Não tem como deixar a situação daquele 02 (dois) córregos 01 (um) que
vem da direção da propriedade da família Jacó que passa na transversal e o outro
que passa a principal senhor vereador Valdeci Buge se caso ocorra mais uma
enchente naquela comunidade só Deus pra ter misericórdia daquelas famílias.
Gente, espera aí, aquela comunidade e outras comunidades do município de Vila
Pavão como são as necessidades daqui de dentro da cidade tem que olhar também
as necessidades daquela comunidade falando do Distrito de Praça Rica, falando da
comunidade da Conceição do Quinze, falo do Distrito de Todos os Santos, falo
Todos os Anjos e falo da cidade de Vila Pavão tenho passado em alguns lugares,
tem visto aqui mesmo a questão de infraestrutura, calçamento, empresas que
executaram obras no município Vila Pavão senhor presidente e eles tem por lei o
direito de dar manutenção por 05 (cinco) anos nessas obras e isso não está
acontecendo, todas as palavras que eu estou falando aqui o Ministério Público tem
acesso a esse áudio do vereador Edvaldo Rodrigues Santos (Bafaela) se precisa me
chamar pro Ministério Público eu vou falar pro Promotor de Justiça o fato que vem
ocorrendo, da forma que não há manutenção dessas empresas, a infraestrutura,
calçamentos e outros que eles prestam serviços ao município Vila Pavão, mais eu
quero aqui finalizar as minhas palavras agradecendo a sua Excelência Senhor
Presidente da Câmara pelo seu desempenho que o senhor empenha a frente dos
trabalhos desta Casa de leis, aos vereadores, a todos vocês me desculpas da
minhas palavras mais todo discurso que eu fiz aqui foi defendendo o direito de todo
cidadão de Vila Pavão porque são 09 (nove) vereadores nesta Casa de leis e desde
o momento que todos nós fomos empossados a vereador nesta Casa de leis nós
tem trabalhado aqui num grupo unido pelo bem estar da sociedade do município.
Com a palavra senhor vereador Juvenal Médici Ferreira. “Assim se pronunciou”.
Muito obrigado, só pra registrar aqui vereador Vossa Excelência muito obrigado por
me permitir um minuto, todo o município e principalmente a comunidade que é eu e
o vereador Marcos agora já estamos com o ofício feito protocolado e levado a dedo
o senhor prefeito Irineu Wutke é, se acontecer geralmente uma enchente como
aquela passada na nossa comunidade ele vai passar, vai ter problemas sérios em
assumir os donos porque nós registramos e levamos o ofício protocolado já há 75
(setenta e cinco) dias pedindo a limpeza do córrego nunca na história ficou sem
limpar é a primeira vez, né, isso tem que ser frisado e colocado. Obrigado pelo um
minuto. Continuando o vereador Edvaldo pronunciou, fica a vontade. Eu quero aqui
registrar e finalizando as minhas palavras doutor Celso Campos que caso qualquer
vereador você pode ter certeza que eu procurarei o senhor pra me acompanhar ao
Ministério Público ou em qualquer lugar mais uma coisa eu quero deixar bem claro
que já está registrado, já foi feita a solicitação o vereador Juvenal Medici e o
vereador Marquim daquela comunidade dar uma limpeza no Córrego da Praça Rica,
então o executivo, o secretário, todos eles já tem conhecimento do fato, meu muito
obrigado. Prossegue o senhor presidente: Agradecendo ao vereador. O 3º (terceiro)
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vereador inscrito para fazer uso da Tribuna vereador Marcos Laurenço Kloss. “Assim
se pronunciou”. Meu boa noite a todos. Gostaria de neste momento em 1º (primeiro)
lugar agradecer ao nosso bom Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui
reunidos para junto realizarmos essa Sessão. Cumprimento ao senhor presidente
dando primeiramente parabéns ao senhor pelo importantíssimo trabalho que vem
desenvolvendo aqui nesta Casa de leis. Cumprimento aqui aos componentes aqui
da mesa diretora, também aos demais vereadores e vereadora Vera. Cumprimento a
todos os funcionários desta Casa de leis, cumprimento a diretora da escola do
Veloso Marcélia, a chefe de gabinete Ingrid, a toda família Schulz a qual está sendo
homenageada hoje com a nomeação do campo de Praça Rica, uma indicação a
esse projeto do vereador Juvenal muito importante e também aos funcionários da
prefeitura, não vou citar nomes por nomes pra não tomar muito tempo e ao doutor
Carlim contador, nosso contador aqui dessa Casa de Leis e ao nosso assessor
jurídico doutor Celso Campos, muito obrigado a todos pela presença. E gostaria de,
neste momento, de pegar um pouco de carona na fala dos companheiros que me
antecederam, e frisar o seguinte: Não estamos aqui para criticar, falar mal ou atirar
pedras mais gostaria também de estar cobrando ao executivo juntamente com os
secretários responsáveis por esta pasta como nós já ouvimos falar aqui dos
vereadores Juvenal e do vereador Bafaela, Juvenal e Eu fizemos há uns dias atrás
um ofício pedindo a limpeza do nosso córrego porque geralmente sabemos que
nesta época do ano as chuvas veem e todo ano o nosso córrego é limpo e
infelizmente esse ano ainda não foi, então pedimos ao senhor prefeito, também ao
secretário de obras que tome as devidas providências. Também gostaria de estar
tocando em outro ponto importantíssimo que é com relação à instalação da bomba
no posto artesiano lá de Praça Rica, nós já compramos ai ha muito tempo, me
lembro que desde o ano passado ao assumirmos o nosso mandato de vereador, nós
estamos sempre cobrando, pedindo ao prefeito, pedindo ao secretário, até que
então foi feito uma licitação neste ano tivemos a empresa vencedora para fornecer
todo o material para uso de instalação da bomba e encanamento desse poço
artesiano, ficamos sabendo que quando a empresa estava para levar os
equipamentos para Praça Rica a bomba teve um problema não foi a bomba
estipulada na, no edital da licitação então teve aí então um pedido de troca da
bomba para que colocasse a bomba correta mais acontece que acredito que já
passou mais de 60 (sessenta) dias e essa bomba ainda não foi trocada. E me
lembro que, a uns 05 (cinco) dias atrás antes de começas a chover, graças a Deus,
Deus está nos dando um bom tempo e a agua começou a correr novamente nos
córregos mais uns 15,20 (quinze, vinte) dias atrás a água tinha secado totalmente e
aí então bate o desespero, vamos cobrar ao prefeito, vamos cobrar ao secretário e
aí então quando conversei com o secretário, o secretário me respondeu o seguinte:
Não se preocupe vereador já está tudo sobre controle. O que está sobre controle?
Nada! A bomba não está lá, a população está sem água e aí eles cobram quem? Os
vereador, vereador Juvenal, vereador Marquim aí falta água que é o culpado?
vereador Marquim, vereador Juvenal, mais nó estamos sempre cobrando para fazer
a instalação, então espero que em breve aí dentro de poucos dias essa bomba seja
instalada, todo encanamento, tudo feito da maneira, de uma maneira correta para
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que então possa estar atendendo as necessidades dos nossos patrimônio. Outra
coisa que gostaria de estar falando estar chamando a atenção é com relação à aos
veículos que estão andando a toa pra cima e pra baixo. Né! E muitos carros aí, hoje
pela manhã quando estava chovendo eu estava ali em Praça Rica próximo a oficina
e aí eu pude observar dentro de mais ou menos uns 40min (quarenta minutos) pra
1h (uma hora) eu contei, eu tive a oportunidade de contar 05 (cinco) veículos da
prefeitura da secretaria de obras parece que passou uns 03 (três) né, então fica,
parece que carro anda a toa pra lá e pra cá, leva um, busca outro e na maioria das
vezes a gente observa que os carros estão andando a toa, gastando combustível
que sabe que é dos impostos que a população paga. Né! Outra coisa eu gostaria de
pedir é, ao executivo para que pudesse providenciar nesta época de chuva, nós
sabemos que virão um bom tempo, dá muita lama, muito barro, dificultando assim o
trânsito de pedestres, de carros, de motocicletas inclusive o dia, o ultimo dia da
votação do 2º (segundo) turno pessoas que vieram do Rio Quinze de Novembro
para votar em Praça Rica de moto o casal caiu com a moto e a esposa que estava
na garupa fraturou a perna, então, é, nós já cobramos mais vezes com relação ao
cascalhamento, jogar uma areia, uma terra mista pra diminuir um pouco essa
questão do barro e da lama e não fomos assim muito bem atendido, mais espero
que seja tomado algumas providências nesses córregos no nosso município a onde
dá muita lama nesta época de chuva e em especial agora gostaria de pedir a região
do Rio Quinze de Novembro, Córrego Boa Sorte, principalmente as linhas principais
a onde que passa o transporte escolar e também do Pedro Carmindo até Praça Rica
aquele trecho ali fica muito liso nessa época. E finalizando gostaria de estar aqui
registrando a esse mês que é dedicado ao novembro azul dedicado a todos os
homens falando sobre a prevenção do câncer né, no mês passado nós falamos
sobre o outubro rosa a prevenção contra o câncer de mana e neste mês é o mês
que nós chamamos de novembro azul e gostaria de deixar a seguinte e pequena
mensagem: Novembro Azul o mês mudou e a cor também mais a luta contra o
câncer continua. Possamos ai estar combatendo isso daí né, quebrando o
preconceito e procurar o médico quem já esta na idade fazer os exames para
fazermos assim a prevenção ao câncer. Meu muito obrigado senhor presidente e
uma boa noite a todos. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao
Excelentíssimo vereador Marcos Laurenço Kloss. O 4º (quarto) e ultimo vereador
para fazer uso da tribuna vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Em
primeiro lugar sou grato a Deus pelo dão da vida e mais essa oportunidade e
aproveito para cumprimentar o presidente desta Casa, cumprimentar a mesa os
demais vereadores, vereadora Vera e pra não me alongar muito cumprimento aqui à
família Schulz e em node da família Schulz cumprimento todos aqui presentes neste
plenário. Eu iniciando as minhas falas eu quero aqui parabenizar a Comissão de
legislação, Justiça e Redação pela preocupação que nós tivemos com respeito o uso
exagerado do álcool em nosso município, uso de drogas e a prostituição, onde essa
comissão junto com o presidente desta Casa nós convidamos algumas pessoas para
nós nos a reunir e montamos uma pauta, pauta esta que logo em seguida na outra
semana nós convocamos toda sociedade a Câmara e a prefeitura para se fazer
presente e a onde foi discutido todos esses assuntos e que acredito eu que em
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breve nós vamos colher bons frutos deste trabalho, por isso deixo os meu parabéns
a comissão, a Câmara, a todos que tiveram participando dessa primeira reunião e a
segunda também. E para iniciar a minha fala agora eu tenho 02 (dois) assuntos para
falar aqui com respeito a saúde e com respeito a agricultura acho até difícil falar
agora depois dos companheiros que já me antecederam e não quero aqui vereador
Bafaela contradizer o que o senhor disse na sua fala, falou muito bem, o senhor fala
muito bonito mais é com respeito quando o senhor cobrou do secretário, a minha
fala vai ser um pouco diferente eu não quero cobrar do secretário porque a
população não elegeu secretários, a população elegeu prefeito, vice-prefeito e 09
(nove) vereadores por isso a minha cobrança não minha, mais a cobrança que a
população me tem feito não vou usar aqui as palavras que de repente que o povo
tem falado não, são palavras grosseiras eu vou tentar com as minhas palavras falar
pro executivo o que a gente tem ouvido por aí. 1º (primeiro) eu vou começar falando
da saúde que no dia 28 (vinte e oito) dia do 2º (segundo) turno da eleição por volta
da 8h (oito horas) alguém lá da minha região me ligou desesperado falando que já
tinha ligado várias vezes pro posto de saúde e ninguém tinha atendido, não sabia
quem era o motorista de plantão e desesperado que precisava de uma ambulância
para socorrer uma pessoa que tinha ficado 15 (quinze) dias no hospital São Marcos
tinha vindo pra casa e estava mal e precisava voltar para o hospital e depois de
muita luta tentar ligar, tentei ligar pro posto para os 02 (dois) telefones que tem
várias vezes não consegui, não sei se tinha alguém ali ou se não tinha, o que
aconteceu eu não sei. Liguei para o secretário também o telefone chamou por várias
vezes mais ele não me atendeu e depois consegui um contato de uma funcionária
Paula Dias e consegui o número de telefone do motorista de plantão do qual ele
conseguiu atender aquela pessoa, levou no médico e ficou internada até hoje,
graças a Deus hoje ele está lá em São Mateus e teve alta, então fica aqui não as
minhas palavras mais a palavra da população que cobra dos vereadores porque
votou em vereadores, votou no prefeito acreditando no trabalho deles, que o
prefeito, o executivo verifique essa situação se é funcionário, se é secretário, que
cobra se for o caso trocar de secretário que tem habilidade pra isso, que troque de
secretário, se não tiver hábil mais que tome algumas providências. A população não
pode ficar refém desta situação. E a outra situação que eu quero falar aqui é com
respeito à agricultura, nós aprovamos aqui, parece que foi no início deste ano, ou
ano passado e eu já falei nesta situação é que aprovamos uma lei de regularização
da feira eu voto na segunda vez e que foi sancionado no mês de março e nós
sabemos, todos sabemos disso que o nosso município é baseado da agricultura e
agricultura familiar e temos que dar mais atenção a essa classe de pessoas por isso
nós temos que, tomamos essa iniciativa fizemos uma indicação não foi ouvida mais
depois veio o projeto de lei onde nós aprovamos e o prefeito sancionou isso no mês
de março e ainda não entrou em vigor que a onde me lembro de algum assuntos
que foi tratado ali naquele projeto de lei que feira livre seria um dia só por semana e
que o local num lugar adequado para que eles pudessem fazer essa feira, o lugar ali
é próprio já procuramos, já reunimos algumas vezes com o executivo e não
conseguimos disse a ele que se quebrasse aquela creche antiga escola e ele disse
que não pode fazer isso que vamos continuar ali mesmo de repente poderia ser
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nessa rua próxima a prefeitura, mais então ele preferiram ficar ali. Mais o que me
chama a atenção é com respeito aos produtores que nem do município são fazendo
feira durante a semana, semana passada quase todos os dias eu venho aqui na rua,
semana passada ou trasada não estou me lembro bem todos os dias tinha uma
barraca quando não era de um lado era do outro com 02,03 (dois Três) carros dentro
da cidade aqui atrapalhando o transito aqui atrapalhando os moradores aqui e
atrapalhando também a cooperativa da agricultura familiar que tem uma loja aberta,
que paga funcionário, da emprego, que traz resultado pros nossos produtores e
infelizmente essa lei não entrou em vigor então aqui está sendo assim dá pra votar,
dá para aprovar algumas leis, você não executa ela, então queria pedir aqui o que
os produtores tem pedido, tem falado várias vezes comigo, já era pra ter falado isso
na última sessão mais não quis usar, procurei, encaminhei o ofício cobrando do
executivo isso mais não me deu resposta. Tem aproximadamente 40 (quarenta) dias
que encaminhei esse ofício não tive resposta. Secretaria do Estado onde
encaminhei o ofício foi a SESPORT – Secretaria de Esporte - e Lazer e a SEAG –
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Apicultura e Pesca - em menos
de 30 (trinta) dias nós tivemos sempre resposta e aqui no município, não estou aqui
criticando não, estou aqui falando o que a população me cobra. A gente encaminha
ofício e não tem resposta nenhuma então nós vemos aqui o descrédito, não estou
falando como vereador mais sim como população e eu gostaria de pedir ao
executivo que respeitasse um pouquinho, de repente não o vereador mais sim o
mandato do vereador que nós não estamos aqui nos representando eu estou aqui
representando a nossa população, então fica aqui que a população pediram que eu
transmitisse ao executivo. E tenho aqui ainda senhor presidente o que nós
combinamos ante aí o ofício pedindo ao prefeito que retirasse o letreiro lá da antiga
câmara e depois do encerramento peço aos senhores que assinam. Ficam aqui as
minhas palavras, não com criticas ao executivo mais uma cobrança que a população
tem, muito obrigado a todos. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao
Excelentíssimo senhor vereador Gecimar Rodrigues pelas palavras. Gente neste
momento também quero lembrar que hoje a nossa Constituição Brasileira também
está completando 30(trinta) anos tá, 30(trinta) anos hoje que a nossa Constituição
está aqui no nosso Brasil existente. Prossegue: neste momento Passamos para a
Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto de Lei Executivo nº 066/2018 – Cria
vaga para o cargo de provimento efetivo de Assistente Social, 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 067/2018 – Projeto de Executivo nº 067/2018 – Autoriza pagamento indenizatório
relativo a serviços prestados à administração antecedente, desprovidos de contrato
formal, 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 Executivo nº 068/2018 – Projeto de Lei Executivo nº 068/2018 – Autoriza
pagamento indenizatório relativo a serviços prestados à administração antecedente,
desprovidos de contrato formal, e dá outras providências. Está em discussão o
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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 Legislativo nº 009/2018 –
Denomina Gleidson Schulz o Estádio Municipal de futebol de Praça Rica, e dá outras
providências. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Francisco de
Assis Campos. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos e a todas em nome do
presidente eu dou uma boa noite a todos os vereadores, ex-vereadores, secretários,
professoras e secretário eu só queria dizer pra vocês que eu não estou bom de
saúde então não vou usar muito tempo essa tribuna mais queria dizer que foi uma
homenagem muito bonita do senhor seu presidente, seu vice-presidente e você
pode contar, a família Schulz com o meu voto é sim. Está em discussão o projeto.
Com a palavra o vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Mais uma
vez eu volto a essa tribuna senhor presidente, quero também parabenizar Vossa
Excelência por estar completando aí quase 02 (dois) anos de mandato frente à
presidência Desta Casa de leis, o senhor está de parabéns, quero aqui como vicepresidente Desta Casa parabenizar Vossa Excelência pela compreensão, pelo
carisma, pelo seu trabalho e acima de tudo pela sua honestidade que vem
conduzindo os trabalhos ao longo desses 02 (dois) anos que Vossa Excelência
permaneça e continua assim. Quero mais uma vez voltar a Tribuna e falar sobre o
projeto de lei de minha autoria que denomina o campo de futebol de Praça Rica é a
denominação de Gleidson Schulz, quero aqui me dirigir aos vereadores e pedir o
voto de aprovação desse projeto, eu tive aqui senhor presidente e vereadores,
plenário com um baixo assinado de mais de 200 (duzentas) assinaturas da
comunidade para que tivesse a proporção de pedir que esse projeto de lei viesse em
pauta de votação e isso foi entregue ao jurídico, foi feito um trabalho muito bonito
desse projeto de lei. Pedir aos senhores, vereadora Vera representando as mulheres
que aprove esse projeto de lei que isso é de uma grande importância na pessoa
desse homenageado. Eu quero falar um pouquinho do homenageado que conheço
desde que nasceu, desde que foi criança, sempre extrovertido mais muito amigo,
não tinha raiva, não guardava raiva no coração, no primeiro momento discutia o
assunto ele se (...) e voltava já não tinha mais, né, não guardava rancor nem ódio no
coração e ele simplesmente não está em nosso meio, é um fato de tristeza nesta
tarde de hoje mais de outra forma de muita alegria por reviver as coisas boas que
ele deixou, nem menor dúvida. Quando nós íamos no campo em outro processo que
se tinha uns 15,20 (quinze, vinte) anos e que ficou uma época sem campo na nossa
comunidade e ele me cobrava muito o Zé daqui e Zé dali, Zé, Zé e em nosso campo
eu discutia com ele as vezes e a gente sempre chegava num consenso de que
quando você não tem ódio no coração as coisas se resolve com tranquilidade e ele
deixou um legado muito bonito de amizade onde nasceu, onde ficou e
merecidamente vereadores só posso dizer não só coisas boas, defeito todo mundo
tem, como nós temos porque ninguém nasce perfeito né, mais o legado que deixou
de uma amizade a onde ele morou dentro desse município é de uma coisa que
deixou marcas e vai permanecer sempre em nosso meio, eu me emociono as vezes
é a gente, tudo o que é bom dura pouco mais nesse mundo quem planta vento colhe
tempestade é um ditado certo e a gente paga por uma coisa que não deve e o
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coração doe, mais vocês podem ter certeza principalmente a família neste momento,
é isso aqui não é uma coisa pra relembrar as tristezas já ao contrário é pra refletir e
vocês ter certeza que ele deixou um legado muito bonito muita amizade, como
vereador, como amigo, como os vereadores conhecem e conheceram a pessoa do
nosso amigo que se foi e que hoje não se encontra em nosso meio, então quero
deixar aqui é esse recado que é amigo e principalmente a família e vocês sabem
disso, eu parabenizo vocês por estarem aqui, eu quero agradecer a todos a
presença de vocês e que não fique triste não com a autorização desse plenário
esse projeto vai ser aprovado e com a autorização de vocês, com a aprovação daqui
a prefeitura vai ter a obrigação de construir ali uma placa de homenagem denominar
nome e com autorização de vocês uma foto dele pra lembrar na nossa memória
porque ele é merecedor. Fica aqui o meu pedido de aprovação e agradecimento a
vocês por estarem aqui. Obrigado. Prossegue 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, os nobres companheiros
vereadores, a família Schulz, parabenizar a sua Excelência Vice presidente desta
Casa de Leis senhor Juvenal Medici em primeiro lugar quero parabenizar,
parabenizar –lós e desculpas em Medici em primeiro lugar, só um minutinho
vereador, falar o nome do nosso amigo Ronaldo desculpas Ronaldo no momento
que eu citei o nome de todos esqueci de sua pessoa, me desculpas de coração, seja
bem vindo a essa Casa de Leis. Mais eu me lembro vereador Juvenal Medici da sua
luta, é pra conseguir aquele estádio, foi com muita garra na época do ex-prefeito
Ivan Lauer o senhor batalhou muito, foi 04 (quatro) anos de muita luta e hoje graças
a Deus hoje tem um estádio maravilhoso em Praça Rica. Segundo o que eu quero
falar é, eu digo aqui com dor no coração, doe muito pegando carona nas palavras do
vereador Juvenal não é momento de tristeza mais sempre vem trazendo no meu
coração, falei para o lourival que é meu amigo desde de infância né, Lourival a
família Schulz, a Irani, o Denilton, Maelson eu vim aqui falar de todo coração por ter
perdido um grande amigo, uma pessoa querida, espuletinha , (riso), eu me lembro
dele que as vezes falava uma coisa e jogávamos, na época jogávamos, jogava não
dava pernada mais e pegasse ele as vezes dava um drible que jogava muito. O
menino era bonzinho de bola. E hoje nós já não temos mais o Gleidim no nosso
meio. Quero aqui parabenizar a sua pessoa vereador Juvenal Medici Vicepresidente desta Casa de Leis que o senhor fez muito bem, se o senhor tinha o meu
respeito tenha mais ainda porque é prestável essa lembrança a pessoa do Gleidin,
camarada, amigo, companheiro, vi crescer e seu Lourival é amigo a 32 (trinta e dois)
anos Gleidin foi novo, novo, mais de uma certeza nós temos que um dia você
Lourival, você Irani, seus filhos vão poder dar um abraço carinhoso na pessoa do
Gleidin, o dia que o nosso Deus colocar os olhos dele nos céus e soar o primeiro
toque da trombeta e essa sepultura abrir vocês podem ter certeza que o Gleidin vai
levantar pra ver todos vocês e eu quero também dar aquele abraço carinhoso nele.
Não puder presenciar todos os momentos finais dele mais levo a dor no coração e
peço ao espírito de Deus que conforte o coração de vocês mais que receba essa
homenagem do vereador vice-presidente Juvenal Medici desta Casa Juvenal Medici
e da Excelência do presidente da Casa e de todos os vereadores, quero aqui dizer
414
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

aos senhores e as senhoras que o meu voto é sim e se fosse pra ser, pra assinar em
baixo desse projeto a indicação do vereador Juvenal Medici eu assinaria 10 (dez)
vezes. Que Deus abençoe todos vocês e que fique uma grande lembrança que seja
feita igual o vereador Juvenal Medici falou, uma placa com autorização da família,
instalada ali uma placa entendeu, com o nome dele e o nome do estádio com o
nome dele e uma foto dele pra ficar aí na nossa memória eternamente, não vamos
falar eternamente porque papai do céu não vai deixar ele eternamente debaixo da
terra um dia ele vai ser chamado por Deus e nós vamos poder abraçar ele com
muito carinho. Ok! Que Deus abençoe a família Schulz, os meuS parabéns mais
uma vez é a toda família Schulz e a todas as famílias do Distrito de Praça Rica.
Parabéns saudoso vice-presidente desta Casa de leis Juvenal Medici essa indicação
desse projeto. Obrigado. Prossegue o senhor presidente. Está em discussão o
projeto. Com a palavra o vereador Marcos Laurenço Kloss. “Assim se pronunciou”.
Em poucas palavras eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns ao meu amigo
vereador Juvenal por este brilhante projeto de lei, esta nomeação ao nosso estádio
lá de Praça Rica em nome do Gleidin como eu costumava sempre chamar, chegava
lá começava com ele era Gleidin, Gleidin esse era o nome pelo qual a gente o
chamava. Dizer para a família que esse é um momento muito bonito, momento que
temos essa oportunidade de prestar esta pequena homenagem a vocês da família,
ao vereador Juvenal que mais uma vez parabéns por este projeto e fiquem na
certeza de que quando Jesus voltar nós poderemos né, vocês principalmente da
família reencontrar o filho querido, irmão de vocês e dar aquele abraço apertado e
matar a saudade. Meus parabéns por este projeto, parabéns por está linda
homenagem. Pronunciou 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. Coloco em
discussão a Indicação nº 012/2018 – de autoria do vereador Aristeu Reetz- solicita
ao Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de leis, que após aprovação do
plenário envie a presente Indicação ao Excelentíssimo prefeito Municipal, para que,
nos termos da Lei, promova com a máxima urgência, a reforma geral da CEMEA –
Centro Municipal de Educação Agroecológica Luiza Souza Barros, localizada no
Patrimônio de Todos os Santos, Zona Rural do Município de Vila Pavão/ES. Está em
discussão a Indicação. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim
se pronunciou”. Mais uma vez senhor presidente venho nesta Casa, nesta tribuna
para falar sobre a indicação do vereador Aristeu Reetz, parabéns pela indicação,
quero dizer aqui que a tempos atrás tive visitando aquela escola no Distrito de Todos
os Santos e pude também acompanhar a diretora naquela época não era você
Marcélia, esqueci o nome... a Sandra, a Sandra passou me mostrando algumas
partes daquela escola onde entra água. Né? Outros lugares quando dá chuva de
vento. Né Marcélia você que foi diretora ali? Entrava muita água naquela escola.
Teve uma grande necessidade ali que já foi atendido a questão do cavado, do
calçamento, quero parabenizar né, o Excelentíssimo Senhor Prefeito por ter atendido
o pedido daquela comunidade e hoje tem uma passagem tranquila. Né vereador
Aristeu Reetz? Para passar dentro daquela comunidade. Mais eu quero aqui
parabenizar a sua Excelência do vereador Aristeu Reetz por essa iniciativa de fazer
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a solicitação ao chefe do executivo a reforma daquela escola do Distrito de Todos os
Santos, sabemos que a condição dela é precária, em época de chuva e vento, entra
água direto ali. Né? Alguns lugares tem vazamento constante e espero que esse
pedido solicitado, essa indicação solicitada pelo vereador Aristeu Reetz que seja
atendida e podem ter certeza que o meu voto é sim porque queremos o bem para
todo o município de Vila Pavão e aquela escola necessita com urgência, eu tenho
conhecimento desde a época da diretora Sandra que a situação dela é precária e
precisa de uma reforma completa no telhado dela em alguns lugares daquela escola
do Distrito de Todos os Santos, fica aqui as minhas palavras, meu muito obrigado
Excelentíssimo Senhor Presidente. Prossegue o senhor presidente: Está em
discussão a indicação. Com a palavra o vereador Aristeu Reetz. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos, boa noite presidente e demais vereadores também,
boa noite a todos vocês aí. Essa indicação foi o seguinte: Eu tive passando lá vocês
sabem que o meu trabalho é na área da saúde o Carlim me parou falou vamos lá
Aristeu pra você ver a escola, eu fui lá. A merenda lá, dando essa chuva eu creio
que estragou tudo, eu tenho certeza que estragou tudo, eu não fui lá pra ver mais
deve ter estragado tudinho a merenda que está lá na cozinha. Lá tem uma chegada
não sei se algum de vocês foram, se uma criança inventar de passar direto no
corredor vai bater na parede do outro lado. E tem uma escada lá que ela deve dar
mais ou menos eu creio um 1m (um metro) de altura não tem nem um corrimão pra
criança, não tem. Não tem lugar pra crianças brincar lá, aí eles pediram a diretora lá
pediu fazer essa indicação eu peço o voto de vocês tá e quero também quero fazer
uma indicação pro posto de saúde tá bem ruim também mais até hoje não foi
executado nada e também essa ponte que Bafaela estava dizendo desculpas
Bafaela, Edvaldo da ponte lá do Córrego Grande no início eu fiz essa indicação
dessa ponte porque já está no gabinete do prefeito mais me falaram que eles vão
fazer esse ano ainda, pelo menos falaram pra mim, me ligando dizendo que vai fazer
esse ano e essa ponte já foi feito em, na época do Eraldino nós fizemos uma
indicação, eu não seu se Juvenal lembra. Né Juvenal, uma indicação no nome de
todos os vereadores tá, não foi só de um não, foi feito uma indicação pro Eraldino
pedindo, foi feito uma pedimos um monte que assinou e ia levar pro Juiz, ele pediu
pra não levar não, que não precisava levar não que ele ia fazer, mais ficou só no
papel, só no papel. Mais eu peço o voto de vocês, estar me ajudando essa indicação
da escola de Todos os Santos tá, mais a gente vai fazer para as outras escola
também tá, não é só a escola de Todos os Santos que está precisando de reforma
não, a do Quinze, a do Rio Quinze, Praça Rica como o vereador Juvenal disse e a
do Veloso não está em condições boa tá gente. Mais eu agradeço a todos vocês se
puder me ajudar e dar esse voto de confiança tá, não é pra mim é pra população
que merece. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão a indicação. Com a
palavra o vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Obrigado senhor
presidente, eu quero também parabenizar Vossa Excelência, pela brilhante, e pelo
brilhante pedido que o senhor fez através desta indicação é Todos os Santos está
em estado de calamidade pelo amor de Deus, que escola meus senhores, o troço lá
está de uma forma que você não sabe o que é escola o que é fora o que é dentro eu
não sei que projeto. Quem projetou aquela escola. A Marcélia era diretora lá quando
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eu visitei mais aquele troço lá é difícil. Né! Muito parabéns pro senhor pela indicação,
eu quero só colocar aqui que a educação tem fundos pra reformar todas as escolas
do nosso município, ainda senhor presidente já discutimos o orçamento da
educação, então assim o prefeito só não vai fazer as reformas dos CEMEAS se ele
não querer. Se ele não querer porque dinheiro tem ainda para reformar os CEMEAS
todos eles e ainda sobrar dinheiro. Obrigado. Prossegue o senhor presidente: 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. Prossegue o senhor presidente: Encaminho para as comissões
analisarem e emitirem os seus respectivos Pareceres os Projetos de leis Executivos:
nº 064/2018 - Estima receita e fixa despesas do município de Vila Pavão/ES para o
exercício de 2019, e dá outras providencias e, o projeto de Lei nº 065/2018 – Dispõe
sobre a adequação do Plano Plurianual período de 2019 a 2021 à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (Lei n° 1.140/2018), e dá outras providências. Neste momento
passamos para o encerramento, peço ao Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss
para ler um convite. Culto festivo de Inauguração do Templo da Comunidade
Luterana de Vila Pavão- Famosa Igrejona – Neste próximo sábado dia 10 (dez) de
mês de novembro a partir das 18h (dezoito horas). Após o culto haverá
apresentações religiosas e culturais. Teremos também barracas com vendas de
bolos, salgados, churrasco e refrigerante. Após a leitura do convite prossegue o
senhor presidente: Neste momento quero encerrar essa sessão agradecendo aqui a
família Schulz parabenizamos vocês, parabenizamos toda a Câmara de Vereadores
por este projeto, por este lindo projeto aí nomeando ai o estádio municipal da Praça
Rica com o nome do nosso querido aqui Gleidson Schulz. Agradecer a presença de
todos e dizer que Deus esteja conosco que ele é maior e sobre todas as coisas.
Como não temos mais nenhum assunto a tratar em nome de Deus eu declaro
encerrada essa Sessão Ordinária e meu boa noite a todos, e para constar, Eu
Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata que depois de
aprovada será assinada. Vila Pavão – ES, 06 de novembro de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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