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

Ata da 39ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 04 de Dezembro de 2018.
Aos quatro dias do mês dezembro 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 vereador (a) Vera, cumprimentar o prefeito, viceprefeito, secretários, funcionários públicos. Dando continuidade o Senhor Presidente
solicita ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para mencionar as últimas
atas. Ata da 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES,
ocorrida no dia 06 (seis) de Novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito); Ata da
38ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 20
(vinte) dias do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito); Ata da 17ª
Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 20
(vinte) do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito); Ata da 18ª Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no dia 20 (vinte)
do mês de novembro 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. Prossegue o senhor presidente: Neste momento quero conceder a
palavra ao primeiro cidadão inscrito para fazer uso da Tribuna Livre Senhor Arnaldo
Grünivald para falar de assuntos relacionados a Secretaria de Esporte de Vila Pavão
– ES. O senhor Secretário Municipal de Esporte fez suas considerações fazendo
uma prestação de contas referentes à secretaria de esporte. Com a palavra o
senhor Secretário Municipal de Esporte Senhor Arnaldo Grünivald. Ações de
atividades esportivas desta administração - no ano de 2017 (dois mil e dezessete) e
no inicio de 2018 (dois mil e dezoito) foram recuperados os campos de futebol deste
município de Vila Pavão. Ainda no ano de 2018 apoiamos a equipe dos Santos de
Vila Pavão, no campeonato regional onde a equipe de Vila Pavão se tornou campeã
deste campeonato. No inicio de 2018 (dois mil e dezoito) apoiamos a equipe dos
Santos de Vila Pavão na copa norte, onde a mesma ficou desclassificada na
primeira fase. No ano de 2017 (dois mil e dezessete) assinamos o termo de
cooperação técnica do projeto campeões do futuro com a Sesporte, e nas disputas
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da copa garra as crianças com a idade sub 11 (onze) e 13 (treze) ganharam
medalhais de prata. No ano de 2018 (dois mil e dezoito) as crianças do projeto
“Campeões do Futuro”, no mês de março realizamos um campeonato de futsal no
Ginásio Arthur Krüger que foi um sucesso para alta estima de nossas crianças de
Vila Pavão. Também no ano de 2018 (dois mil e dezoito) estamos participando de
duas competições com as crianças, copa garra e Liga Espirito Santo de futsal,
ficamos em 3º (terceiro) lugar na categoria sub 09 (nove). E categoria sub 11(onze),
fomos campeões, ainda melhor goleiro e também artilheiro na competição e na
categoria sub 13 (treze) fomos vice - campeão com artilheiro da competição e na
categoria sub 15 (quinze) fomos vice-campeão. No mês de outubro aconteceu o
aconteceu o campeonato de funcionários públicos, no ginásio de Vila Pavão, onde a
equipe da secretaria de saúde se tornou campeão. Obras e Projetos - no inicio de
2017 (dois mil dezessete) concluímos o processo de pagamos e concluímos a obra
do campo de futebol e vestiário de todos os anjos, que no momento aconteceu um
pequeno imprevisto; mas que já esta sendo solucionado. Também recuperamos
todos os campos de futebol do município que a maioria estavam abandonados com
os gramados, todo morto, que hoje estão todos funcionando, e todos receberam
materiais esportivos redes e bolas, e compramos 02 (duas) roçadeiras de grama,
uma para todos os anjos outra para Agrovila. Recentemente adquirimos materiais
esportivos para realização de campeonatos amadores municipais, que serão
realizados a partir do mês de novembro deste ano. Fizemos a prestação de contas
da quadra poliesportiva do Córrego do Laginha onde enviamos a nova planilha para
conclusão da obra, estamos providenciando um termo de doação da família porque
só havia uma concessão de uso, e não preenche as normas exigidas pela secretaria
de esporte do Estado. Enviamos o projeto com planilha para troca da grama cinética
do campo bom de bola da sede do município. Para o Estado e também para o
ministério de esporte em Brasília, estamos aguardando a liberação destes recursos.
Enviamos o projeto de construção de arquibancada para o estádio municipal para o
ministério de esporte em Brasília já este inserido no orçamento, assim como
construção de alambrado de campo soçaite no rio XV (quinze) deste município,
também estamos aguardando a liberação destes recursos. Enviamos o projeto
construção do piso e acabamento da quadra da Praça Rica para o Estado também
estamos aguardando a resposta. Estamos concluindo uma quadra coberta no
Veloso que deve ser entregue ainda este mês de novembro. Concluímos um campo
soçaite com grama sintética no Córrego do Sossego propriedade de Arlindo Neimeg,
E será inaugurado no dia 08 (oito) do 12 (doze) de 2018 (dois mil e dezoito) as 16h
(dezesseis horas). Horas, as 15h (quinze horas) terá um sorteio das equipes e após
a inauguração acontecerá o torneio de inauguração. Estamos adquirindo materiais
para reforma do vestuário do Estádio Municipal, e esta solicitação já está em
andamento a partir do mês de janeiro do ano em curso. Fizemos a prestação de
contas, dos seguintes projetos para atender as exigências do Estado, Praça São
Marcos, Ginásio de Todos os Santos, quadra da Figueira. E o município de Vila
Pavão teve que restituir um valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)
com juros e correção monetária para o Estado, pelo motivo de o ex-prefeito não ter
interesse de construir um campo de futebol com vestuário no Conceição do VX
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(quinze) – Cascudo porque a metade do recurso já estava em contas do município, a
obra já estava com a empresa contratada e deixaram vencer o contrato e também o
convenio com o Estado, por falta de interesse de construir aquele campo com
vestuário, sendo assim o atual prefeito foi obrigado devolver este recurso ao Estado.
Aconteceu ontem dia 26 (Vinte) do 11 (onze) as 19h (dezenove horas) os sorteios
das equipes das modalidades veteranos aspirantes e titulares, são 03 (três)
campeonatos veteranos, participarão 05 (cinco) equipes aspirantes 09 (nove)
equipes e titulares também 09 (nove) equipes participantes, totalizando assim,
atletas e auxiliares totalizarão 598 (quinhentos e noventa e oito) participantes.
Prossegue o senhor presidente, quero franquear a palavra ao nosso prefeito Irineu
Wutke. Com a palavra o Prefeito Municipal Irineu Wutke. O prefeito iniciou seu
pronunciamento dizendo que o esclarecimento e discussão das ideias, projetos e
ações são necessário para o bom andamento da máquina pública, destacando a
importância do apoio e parceira dos vereadores na discussão e elaboração de bons
projetos para o município. Caminhando para dois anos de gestão, o prefeito afirmou
que chega à metade do seu mandato com algumas realizações para se comemorar
e desafios realizados. Para dar clareza às suas palavras, ele apresentou um
relatório atualizado do IPCA, o indicador oficial da inflação brasileira, relativo ao
período de 2009 (dois mil e nove) a 2018 (dois mil e dezoito) que aponta que a
arrecadação do ano de 2017 (dois mil dezessete) foi menor dos últimos anos, e nem
por isso, o município deixou de pagar fornecedores, manter a folha de pagamento
em dia e nem paralisar os serviços essenciais à população em geral. De forma
rápida, mostrou a evolução positiva nas contas públicas, onde a redução dos gastos,
organização e controle das finanças foram metas perseguidas, especialmente em
2017 (dois mil dezessete), primeiro ano do seu mandato, quando houve uma
redução em mais de um milhão na folha de pagamento. Ele explicou para os
vereadores e demais pessoas presentes à sessão que a municipalidade foi obrigada
a devolver recursos por causa de projetos defeituosos e quitar dívidas deixadas
pelas gestões anteriores. Num segundo momento do seu pronunciamento, destacou
algumas boas realizações da sua gestão, como por exemplo, a regularização
fundiária; criação do Plano Municipal de Saneamento Básico, item necessário para
acessar recursos federais; fusão de consórcios na área da saúde; a valorização dos
servidores com reposição salarial; aumento no valor do vale alimentação; renovação
da frota de veículos; obras nos distritos e localidades do interior; ampliação da nova
unidade de saúde da sede do município para finalmente colocá-la em funcionamento
em 2019 (dois mil e dezenove), entre outras ações. “Comparativamente temos um
custo muito maior do que arrecadamos, então, conseguir manter os serviços
essenciais e executar pequenas ações com responsabilidades é algo que devemos
comemorar. Estamos realizando uma gestão com o pé no chão. O nosso desafio é
fazer mais com menos”, disse. Com relação ao ano que vem, disse que mesmo com
as finanças controladas, os desafios serão muito maiores do que nos dois primeiros
anos de administração porque o custo de vida e o custo operacional da máquina
pública crescem a cada dia, mas a expectativa é que as parcerias com os governos
estadual e federal tenham prosseguimento para tirar do papel projetos já
encaminhados como construção de barragens, calcamentos de ruas, reforma de
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prédios públicos, escolas, postos de saúde, quadras esportivas e outros. Irineu
encerrou o seu discurso com palavras de otimismo. “Não temos que lamentar.
Coisas boas fizemos. Temos que continuar com as parcerias para que o município
continue de pé, não esquecendo que quanto mais planejamento e interação, mais
eficientes serão os serviços prestados. A meta a ser alcançada é o bem estar da
coletividade, finalizou o prefeito desejando, a todos um feliz natal e 2019 cheio de
realizações. Ao final, o prefeito presenteou cada vereador com uma lembrança oficial
da 21ª (vigésima primeira) Pomitafro, da qual, a instituição foi parceira. 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 071/2018 –
Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o Município de Vila Pavão/ES e o
Consórcio Público Prodnorte, pessoa jurídica de natureza de direito privado com a
finalidade de transformar a natureza jurídica deste consórcio, que passará para
Consórcio Público de direito público, na forma da Lei 11.107/2005 e de sua
regulamentação; Projeto de lei complementar nº 007/2018- Altera redação do inciso
I, do art. 5º, revoga e acrescenta alíneas art. 43, da lei Complementar nº 028/2018 –
Que dispõe sobre procedimentos para aprovação da regularização fundiária no
Município de Vila Pavão/ES, e dá outras providências; Projeto de Resolução nº
001/2018 - Autoriza o Poder Legislativo Municipal a conceder abono natalino
pecuniário aos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Vila Pavão e dá outras
providências; Indicação nº 013/2018 – de autoria do vereador Francisco de Assis
campos da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES – Solicita que o Senhor Presidente
desta Casa Legislativa, após aprovação do Egrégio Plenário, remeta ao Senhor
Prefeito, a presente Indicação, para que, o mesmo envide esforços, juntamente com
a Secretaria de Obras de Vila Pavão, para que seja realizado o calçamento da Rua
Muniz Freire, Centro de Vila Pavão/ES. Indicação nº 014/2018 de autoria do
vereador Gecimar Rodrigues solicita que o Senhor Presidente desta Casa
Legislativa, após aprovação do Egrégio Plenário, remeta ao Senhor Prefeito, a
presente Indicação, para que, o mesmo envide esforços, juntamente com a
Secretaria de Assistência Social, para que providencie a aquisição de cadeiras de
rodas para pessoas com necessidades especiais. Prossegue o senhor presidente:
Neste momento coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de
Lei Executivo nº 071/2018 – Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o
Município de Vila Pavão/ES e o Consórcio Público Prodnorte, pessoa jurídica de
natureza de direito privado com a finalidade de transformar a natureza jurídica deste
consórcio, que passará para Consórcio Público de direito público, na forma da Lei
11.107/2005 e de sua regulamentação. Está em discussão a Urgência do projeto.
Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Urgência aprovado por unanimidade.
Prossegue o senhor presidente: Neste momento coloco em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto de lei complementar nº 007/2018- Altera redação do
inciso I, do art. 5º, revoga e acrescenta alíneas art. 43, da lei Complementar nº
028/2018 – Que dispõe sobre procedimentos para aprovação da regularização
fundiária no Município de Vila Pavão/ES, e dá outras providências. Está em
discussão a Urgência do projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em
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votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Urgência
aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Neste momento coloco
em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de Resolução nº 001/2018
- Autoriza o Poder Legislativo Municipal a conceder abono natalino pecuniário aos
Servidores Públicos da Câmara Municipal de Vila Pavão e dá outras providências.
Está em discussão a Urgência do projeto. Não havendo nenhuma manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Urgência aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente. Neste
momento quero conceder a palavra aos vereadores inscritos começando pelo
vereador Valdeci Buge. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos e a todas.
Cumprimentar o presidente, em nome do presidente cumprimento a mesa,
companheiros vereadores, vereadora. Cumprimentar todos os secretariados
presentes, prefeito, a chefe de gabinete, vice-prefeito e os ex-vereadores Zezinho e
Marrequinho aí que está presente, o Arnaldo Grünivald e todos presentes. Eu quero
citar aqui um pouco, o Arnaldo a questão de esporte na época que o senhor já foi
vereador, presidente da Câmara eu acho que dessa vez os companheiros
vereadores, o executivo, o prefeito sempre estão querendo fazer o melhor porque
igual o, o, o prefeito citou agora pouco estava conversando aqui falando sobre as
dívidas atrasadas do mandato passado que está pagando, pagamos e muito, podia
melhorar o abono dos funcionários o dinheiro que foi pago atrasado aí e está
acontecendo, Na época o senhor foi vereador, na época o senhor foi presidente, o
prefeito anterior eu não sei porque eu peço ao prefeito Irineu que dessa vez a hora
que nóis sair deixar tranquilo, nóis na Câmara estão pagando um dinheirão R$
3.500,00 (três mil e quinhentos) contos que deixou o mandato passado deixou aqui o
prédio pra nóis pagar o aluguel 3.700,00 (três mil e setecentos) que nóis vamos
tentar João para que isso não aconteça nóis sair desse mandato tranquilo e ter a
Câmara um local mais tranquilo pra tar, não pagando deixar dívida pro mandato que
vai entrar o pleito de 2021 (dois mil e vinte e um). E eu quero citar Arnaldo tem vezes
hoje o senhor como secretário de esporte falou até bem eu não sei que nas
comunidades se o povo que fala ou aumenta que são fáceis citando que os
vereadores não querem ajudar que está atrapalhando administração é a secretaria
de esporte o senhor sempre está aqui, sempre estamos juntos, o senhor é
companheiro pra tar de ajudando, te apoiando. Eu não sei se alguns presidente de
times que tá jogando por fora, fazendo conversa fiada principalmente o senhor seu
Anselmo Secretário de Esportes primeira vez hoje parabéns pro senhor primeira vez
hoje, não de obras a primeira vez hoje que o senhor está aí acho que nesse
mandato nosso né, muitos vereadores citam sempre o nome do senhor nas reunião
que eu acho que 2018 (dois mil e dezoito) está acabando, 2019 (dois mil e
dezenove) vai entrando que todo mundo trabalhe em harmonia, querer todo mundo
um ajudar o outro, não criticar um com o outro. Atender telefone quando o vereador
liga ou quando secretário liga pro vereador atendendo um ao outro pra não dar isso
que teve ano que passou aí, muitos vereadores ficou sentido. Eu acho que o
secretário da saúde hoje não está aqui o, deu um problema com você a questão
que não atendeu a mãe lá ontem, era pra ter atendido, eu acho que é uma coisa
errada Irineu de uns pro, problema aí que não tinha carro eu acho que na hora seja
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com qualquer um caiu igual a sua mãe machucou podia ter atendido na hora não sei
porque não atendeu alguma coisa errada deve ser. Então quero te falar Arnaldo,
todos secretários presentes quando vocês são secretários são funcionários é uma
coisa quando assume como vereador é problemático, a vereadora Vera, né
vereadora Vera a senhora citou esses dias o atendimento lá na secretaria, lá em
baixo no posto de saúde é deferente quando a senhora tava, quando a senhora era
funcionária lá eu era vereador no mandato do Ivan, primeiro mandato meu, eu
achava do mesmo jeito o atendimento era meio bruto mais é assim mesmo os
vereadores são rejeitados alguns lugares, por enquanto hoje não é porque tá aqui
como secretário, de hoje na secretaria de, eu acho que assim que atendeu nóis
melhor pelo menos eu, eu ainda estou bem com ele é o senhor, senhor seu
Henrique foi bem atendido. Secretária de Educação também bem atendido. O
Arnaldo também eu acho que não precisei dele alguma coisa assim pedir alguma
coisa sempre falou e o Anselmo igual os vereadores citaram algumas vezes talvez
não dava pra atender não atendia o telefone então vão tentar na próxima , 2019
(dois mil e dezenove), 2018 (dois mil e dezoito) está acabando vamos trabalhar em
conjunto que o nosso município quem precisa é o povo e em conjunto nós
venceremos, a arrecadação caiu mais vai fazer muito mais do que esse ano. Muito
obrigado, essas são minhas palavras. Prossegue o senhor presidente: Segundo
vereador inscrito vereador Gecimar Rodrigues. “Assim pronunciou”. Em primeiro
lugar quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade por encontrar essa Casa
aqui hoje cheia é um motivo pra agradecer a Deus em primeiro e aproveito pra
cumprimentar o presidente desta Casa, a mesa os demais vereadores,
cumprimentar o prefeito, o vice-prefeito através de Vossas Excelências pra não vou
me prolongar muito cumprimentar todos que aqui se encontram neste recinto. Eu
não sei se eu vou conseguir falar no tempo aqui, no tempo permitido porque desde
ontem estou com uma tosse alérgica mais eu vou tentar ser breve. Em primeiro lugar
parabenizar ao prefeito, ao secretário Arnaldo pelas palavras aqui, pela prestação de
conta dada pelo prefeito aqui e parabenizar a presença de vocês aqui, bom seria se
isso acontecesse mais vezes durante o ano essa harmonia entre a Câmara e o
poder executivo e o senhor estava falando aqui senhor prefeito da preocupação com
respeito a arrecadação ter diminuído e eu vejo que para esse próximo biênio aí acho
que nós temos que sentar, conversar e encontrar uma maneira para que a nossa
arrecadação venha a crescer. Eu acho que existe meios que dá pra conseguir,
arranjar meios pra efetivar algumas empresas, algumas indústrias para que possa vir
pro nosso município. Efetivar também com respeito, podemos explorar muito na área
de turismo no nosso município não explora a área do turismo e nós temos meios a
que dá pra tentar para que a nossa arrecadação no meio muito rápido aí possa
arrecadar. Mais o que me traz aqui pra falar hoje é de um assunto que eu nem
gostaria de estar falando nele mais que é o prefeito até citou agora pouco que sobre
o ticket fale feira. Nós votamos, vou falar disso muitas vezes e nós aprovamos aqui
esse ticket e todas as vezes que eu falo disso eu parabenizo o senhor por ter
tomado essa iniciativa, me lembro que lá no dia 14 (catorze) de setembro de 2016
(dois mil e dezesseis) a Cooperativa – CAF reuniu com todos os candidatos a
prefeito da época os 03 (três) candidatos onde colocou 10 (dez) demandas, o Brás
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está aqui alembra muito bem disso foi cobrado 10 (dez) demandas da CAF para com
os futuros candidatos a prefeito e futuro prefeito no caso e a onde foi discutido
também esse assunto do vale feira e o senhor foi eleito e tomou essa iniciativa de
estar atendendo os servidores públicos consequentemente aos produtores da
agricultura familiar do nosso município e encaminhou pra essa Casa e nós
aprovamos com emenda, aprovamos voltou e foi vetado aquela, com respeito aquela
emenda que nós fizemos aqui nessa Casa, voltou novamente e nós aprovamos e foi
sancionado no dia 20 (vinte) de setembro essa lei onde criou a comissão pra que
regulamentasse o ticket fale feira onde foi um representante desta Casa, que eu sou
o indicado, eu sou o presidente por ter me nomeado, não sei se eu tenho
capacidade pra isso mais me nomeou pra re...representar essa Casa aqui,
representar o Poder Legislativo e o Poder Executivo ficou o secretário de agricultura
que está presente, um do Incaper que é o Rogério obrigado pela sua presença aqui
e um representante dos servidores públicos .... e então nós, o sindicato Eduardo,
obrigado por ter lembrado, Sindicato dos Trabalhadores Rurais onde nós reunimos a
primeira vez e encaminhamos o secretário de agricultura ao setor jurídico da
prefeitura pra ver se tinha como a CAF estar participando que pelo projeto de lei
estava apenas a feira livre do nosso município e a preocupação nossa não era nem
esquecer aquela CAF porque foi ela que começou com essa luta que se não fosse
ela acredito que nós nem teríamos esse ticket aqui hoje. E ao rever essa questão e
também aos servidores públicos porque onde nós percebemos aqui que a feira livre
não tem condição de atender essa demanda do nosso município e às vezes eu
também acho que estamos prolongando com isso mais eu não entendo dessa forma
eu acho que tudo se valoriza mais, se discuti mais é para o bem estar em prol do
município e da nossa população. E fizemos a segunda reunião a onde dentro da
nossa comissão, nós, eu estou falando isso aqui porque eu tenho que fazer um
relatório pros senhores, estou aqui representando essa Casa de leis, então os
senhores tem que tomar conhecimento, precisa tomar conhecimento disso e onde
nessa segunda reunião que nós tivemos colocou em voto com respeito a situação e
eu representante dessa Casa e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais solicitamos
que nós sentássemos pelo menos mais uma vez e conversássemos para que
pudéssemos tirar algumas definições com respeito para que a CAF pudesse
participar e resolvemos convidar alguém do da FETAE o Arcanjo você trabalhou com
aquele setor na secretaria especial da agricultura familiar do estado a SEAG e eles
vieram hoje aqui onde nós tivemos uma boa reunião, agradeço ao prefeito por ter
nos recebido ali e discutimos bem aquela questão e eles tiraram pra mim, tiraram pra
mim todas as dúvidas que eu tinha até o momento e a minha proposta ou seja, a
proposta desta Casa aqui e a proposta do Sindicato é que nós, o prefeito faça
chamada pública para que então acredito que possa estar participando disso daí e
possamos atender melhor não só os servidores públicos, sabemos se for a demanda
pra feira não vai ter condições de atender, então foi essa a decisão que nós
tomamos e agora é só aguardar. Nós sabemos que os 03 (três) aqui aprovaram e
que passa pro estado mais nós pedimos aqui, quero pedir em público, o presidente
da comissão está aqui que é o secretário de agricultura que possamos rever isso
melhor, para que possamos não trazer problemas futuros depois para os nossos
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administradores e consequentemente para ficar bem servido os nossos servidores
públicos e os nossos produtores rurais. São essas as minhas palavras, agradeço a
compreensão prefeito por ter nos atendido hoje aqui que as vezes nós temos
algumas divergências dentro dessas discursões mais eu acho que isso faz bem pro
crescimento. Fica aqui as minhas palavras e meu muito obrigado. Prosseguindo o
senhor presidente. Observação: Neste momento eu desfaço a mesa e passo a
presidência ao vice-presidente Juvenal Medici Ferreira. Neste momento o vice–
presidente Juvenal Medici Ferreira assumindo a presidência concede a palavra a
vereador (a) Vera Lucia Elias de Souza para fazer uso da Tribuna livre. A referida
vereadora dispensou o uso da tribuna. Dando prosseguimento o senhor presidente
concede a palavra ao vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”.
Boa noite Excelentíssimo senhor presidente em exercício Juvenal Medici boa noite
aos nossos companheiros vereadores, boa noite Excelentíssimo senhor Prefeito
Irineu Wutke, boa noite ao Excelentíssimo senhor Vice- Prefeito senhor José Wilson,
em nome do prefeito e do vice-prefeito eu cumprimento a todos os secretários
municipais aqui o meu cordial boa noite, nosso amigo Cláudio, Rogerinho da
Incaper. Em primeiro lugar eu tenho um grande motivo a agradecer a Deus. Quero
agradecer a Deus por todo esse tempo que nós passamos vereadores juntos,
sabemos aí que temos grandes dificuldades mais também obtivemos grandes
vitórias porque o comandante desse barco o nome dele se chama Jesus Cristo. Eu
tenho sentido muito durante o período desse trabalho aos 02 (dois) anos de
mandato, agradeço a Deus em primeiro lugar depois a pessoa do Excelentíssimo
senhor secretário de agricultura do município de Vila Pavão senhor José Henrique
sou muito grato a Deus e a pessoa do senhor pela oportunidade que o senhor me
concedeu. Certo! Tenho certeza de uma coisa nas madrugadas, tenho perdido
noites e mais noites de sono orando e jejuando em prol de sua vida, em prol a vida
do prefeito, do vice-prefeito, de todos os secretários, todos os vereadores dessa
Casa de leis. Quero dizer aqui que o Excelentíssimo senhor Prefeito Irineu Wutke o
senhor está de parabéns foi bem explanado com as suas palavras. Certo!
Parabenizar brilhante vereador Valdeci Buge também com as suas palavras de
convidar os nossos secretários, junto com o prefeito e o vice né, e a Câmara
Municipal pra gente ter aquela parceria brilhante nesse ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu aqui não tenho nada que reclamar de ninguém, eu só vim mesmo
agradecer a deus pela oportunidade de passar com vocês esses 02 (dois) anos de
mandato que estamos finalizando. Quero aqui também agradecer o Excelentíssimo
senhor secretário de esportes do município de Vila Pavão parabenizo as suas
palavras, pelo seu desempenho, seu trabalho a frente da pasta da secretaria de
esporte, sei que algumas vezes convidei a sua pessoa pra me acompanhar pra
mostrar pro senhor algumas demandas sobre solicitação de algumas pessoas do
nosso município e os senhor foi brilhante em atender, agradeço pela recepção, pelo
seu carinho, pelo seu respeito com a minha pessoa como amigo e como vereador.
Eu quero aqui também parabenizar senhor presidente a pessoa do João Trancoso, o
João Trancoso e os companheiros vereadores, sabemos que esta a frente de uma
cadeira senhor presidente como vereador em um município é um pouquinho difícil.
Difícil como? Quero dizer, o município sem recursos, um município com pouca renda
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que é o m município de Vila Pavão, às vezes nós cobramos senhor presidente mais
as vezes também nem tudo tem recurso para atender as necessidades da sociedade
do município de Vila Pavão pede a nós. Temos cobrado ao prefeito, temos cobrado
aos secretários mais também sabemos que o município de uma arrecadação tão
mínima existe as possibilidades de fazer o município de Vila Pavão se transformar
em um palácio de ouro. Mais eu creio em Deus pelo poder que há nos céus, na
autoridade de Deus esse ano de 2019 (dois mil e dezenove) nós vamos entrar na
próxima administração tanto a Câmara Municipal de Vila Pavão, senhor presidente
seu João Trancoso, vereador, quero agradecer muito a sua pessoa por várias vezes
por muitas vezes nós atender e também por várias vezes ter paciência com nós
vereadores, mais também quero parabenizar o senhor pela a sua compreensão e
por muitas vezes, foram várias dores de cabeça mais até aqui o senhor tem ajudado
e tem se sustentado como sustentou nós que somos seus companheiros
vereadores. Eu quero aqui explanando as minhas palavras e caminhando para o
final delas parabenizar a pessoa do jurídico a nossa Câmara Municipal doutor Celso
também que tem às vezes vereador não só o vereador Bafaela mais os outros
vereadores que chegado ao senhor e pedido informações, encima das dúvidas e o
senhor tem nos ensinado algumas coisas, é veterano já foi vereador, advogado mais
sou muito grato a sua atenção. A nossa amiga ali como é o nome dela? Fugiu da
memória Edilza, parabéns quantas vezes eu cheguei na secretária, na secretaria de
agricultura de Vila Pavão você me atendeu muito bem, parabéns. Quero parabenizar
as secretarias da Câmara também Municipal são brilhante as duas, as meninas que
se eu pudesse eu passaria a noite aqui todinha batendo palmas pra vocês mais só
tenho a pedir a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. A Ingrid Chefe de
gabinete muito obrigado pela sua educação, pela sua postura, pela sua qualidade,
sua índole e pelo respeito que você tem quando a gente chega na Câmara
Municipal, na Prefeitura Municipal e nos atender. O prefeito está ocupado é óbvio
mais a sua pessoa sempre fala vereador o senhor aguarda um minutinho. Nas vezes
que eu te procurei fui bem recepcionado pela sua pessoa e atendido pelo ilustre
prefeito Irineu Wutke. Finalizando aqui as minhas palavras Excelentíssimo Senhor
presidente continuarei orando em prol a todos vocês. Vereador Francisco a sua mãe
que Deus conduz uma saúde de boa qualidade a pessoa dela, Deus já está de
providencia sobre a saúde dela. Primeiro Secretário da Câmara se eu ofendi o
senhor em alguma coisa, vereador Francisco, o Vice-presidente desta Casa, o
presidente desta Casa, vereador Gecimar, vereador Aristeu Reetz, vereador Valdeci
Buge às vezes a gente tinha aqueles atropelos e às vezes ultrapassava as palavras,
vereador (a) Vera eu peço a todos os nobres companheiros vereadores e todos os
senhores que trabalha na administração de Vila Pavão, peço perdão a diante de
Deus, se partiu alguma ofensa da minha pessoa a pessoa de vocês. Quero aqui
desejar a todos os nobres companheiros vereadores e a todos vocês presentes e
família um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo repleto de sonhos, de muita paz, de
muita saúde, e que o espírito santo de Deus os conduz durante a saída de vocês
aqui e o período do ano de 2019 (dois mil e dezenove) enfim, enquanto durar a vida
de vocês e de todos as famílias de vocês aqui, que cada um de vocês seja
monitorado pelos olhos do criador dos céus e da terra. Fica aqui o meu
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agradecimento, finalizando as minhas palavras desejo também nesta transmissão ao
vivo a toda a sociedade do município de Vila Pavão, vocês que estão me
acompanhando a fala do vereador Edvaldo Santos Bafaela e todos voes queridos do
município do Estado do Espírito Santo do nosso Brasil Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo. Agradeço a Deus muito obrigado, muito obrigado senhor presidente por
me conceder a honra da palavra. Neste momento o presidente Juvenal Medici
Ferreira desfaz a mesa a passa a presidência vereador João Trancoso para dar
continuidade aos trabalhos. Assumindo a presidência o presidente João Trancoso
agradece ao vereador. Prosseguindo. Com a palavra o 6º (sexto) vereador Inscrito
vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim pronunciou”. Boa noite a todos e a todas.
Quero mais uma vez agradecer a Deus principalmente por estarmos todos aqui
reunidos nesta tarde de hoje, eu quero assim dessa forma cumprimentar o
presidente, a mesa, cumprimentar o plenário, cumprimentar os secretários e
secretárias aqui presentes, os ex-vereadores Marreco aqui presente, Zezinho,
Arnaldo que hoje ocupa a pasta de secretário de esporte. Quero cumprimentar aqui
o prefeito e o vice aqui presentes, a chefe de gabinete a Ingrid de uma forma
especial cumprimentar a todos, funcionários públicos, funcionários desta Casa,
doutor Celso que é o nosso assessor, doutora Marcélia aqui presente, entendeu,
cumprimentar o Carlinhos que estava aqui, cumprimentar o Cleber, Carlinhos que
sempre acompanha nós senhor presidente eu tenho assim uma honra em dizer o
nome do Carlinhos, secretário de agricultura Henrique. Carlinhos sempre teve a
frente deste município com seu trabalho sempre digno, honesto, com sabedoria
Marcélia e assim eu falo do Carlinhos com uma expressão prefeito muito forte que
vejo ele muito conceituado naquilo que faz. É um trabalho assim sério numa gestão
que dá procedimento em tudo aquilo que faz. Eu nunca vi aquele homem fazer
alguma coisa que não desse certo e agente tem que presar muito esse tipo de
pessoa que traz boas vinda ao município da gente. Né vice? Então assim: é dessa
forma senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência por estar findando
mais um ano, aos vereadores, pegar uma carona nas falas do vereador Edvaldo né,
nós estamos findando o ano prefeito, temos que falar isso com muita alegria né, e o
momento de chuva que Deus tem nos parabenizado de uma forma que nós nem
merecemos, a gente nem vai lembrar o que passou porque não precisa mais
agradecer a Deus muitas e muitas vezes e assim deixar que as coisas aconteçam
que nós seja mais humildes né, o bom governo ele não se caracteriza de boas
coisas, de coisas ruins que acontece as vezes serve pra dar exemplo pra gente
saber também que temos que ser mais humildes, criticas ajudam o bom governo, eu
caracterizo o governo do senhor bom por já ter pagado contas anteriores de pessoas
que prestaram serviço merecidamente sem receber. A gente quando trabalha
precisa receber senão no fim do mês como você faz? Então senhor está de
parabéns em muitos aspectos mais eu quero aqui também criticar a parte da
cascalhamento das estradas principalmente secretário de agricultura de obras,
enfim, prefeito, vice-prefeito a questão de cascalhamento das estradas nós temos
que ver uma forma com o jurídico, ver uma forma de cascalhar essas estradas
principalmente os pontos críticos e principalmente o transporte escolar. Eu tive
visitando promotor essa semana, trasada e ele foi contra, meio ambiente é contra e
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a gente sabe disso, que as vezes a metragem não permite cascalhamento de
estradas, não permite isso e aquilo, mais promotor nenhum tem filhos que estudam
aqui em Vila Pavão, os filhos deles estudam em altas escolas porque salário de
promotor R$ 50.000,00, 60,000,00 (cinquenta, sessenta mil reais) e não tem filho
aqui perambulando nestas estradas esburacadas, de noite e nós um corremos risco
muito grande de uma hora acontecer o pior e matar os alunos e aí como o promotor
vai classificar nós? Como vai classificar o senhor como gestor público, os
vereadores, secretários? Porque nós estamos no grupo não é? E todo mundo tem
culpa. E aí o senhor acha que ele vai fazer o que conosco? Ele vai aplicar a pena.
Quem é o responsável? Ele não quer saber se a estrada estava cascalhada ou não
estava. Ai vai lembrar de cascalho por quê? Porque não tem filho que estuda aqui,
então eu acho que esse risco senhor prefeito nós deveríamos correr toda
administração e arrumar uma forma de cascalhar essas estradas. Olha, Veloso está
intransitável o senhor sabe disso é difícil, é difícil pra sair de lá, Boa Sorte é difícil
sair de lá vereador Francisco o senhor conhece, todos os vereadores, todo mundo
aqui conhece, então assim as cobranças, o povo bate demais em nós prefeito,
secretário de agricultura sabe disso, tem visitado, tem pedido cascalho ao senhor ao
senhor a gente sabe disso, nós vereadores, o vice-prefeito, enfim, eu estou aqui só
colocando para que nós juntos assumam a responsabilidade se tiver que responder
um processo administrativo vamos responder juntos, mais que vamos cascalhar que
eu acho que a vida de uma pessoa vale mais do que responder um processo a onde
nós vamos ter álibi pra dizer, não nós cascalhamos devido isso aí assim, assim e até
fazer uma pergunta ao promotor. Se ele tivesse filho que estudasse aqui na região
que é uma região esculhambada de morro pra tudo que é lado o que ele ia falar
conosco. Chegar lá nós vereadores, administração, secretário, nós estamos aqui pra
responder junto como o prefeito, com o presidente da Câmara assim que for os
acusados. Né? E perguntar a ele se ele estivesse filho que filho que estudasse aqui,
vou voltar a repetir, eu vou ser repetitivo, eu tenho coragem, pode me prender na
hora lá porque tá colocando uma situação que não dá mais pra poder esperar isso,
pedir ao senhor, a administração vamos reunir, vamos tomar essa posição junto com
o secretário, não estou defendendo. (...). Observação: por problemas na gravação
da ata não foi possível transcrever parte da fala dos vereador Juvenal Medici
Ferreira. Prosseguindo o senhor presidente: O sétimo e ultimo vereador inscrito para
o uso da palavra vereador Marcos Laurenço Kloss. Observação: O supracitado
vereador dispensou o uso da tribuna. Prossegue o senhor presidente. Neste
momento passo a palavra ao vereador que foi pulado aqui da lista o vereador
Excelentíssimo vereador Francisco de Assis Campos. “Assim se pronunciou” Boa
noite a todos, ao presidente desta Casa, em nome do presidente eu saúdo a todos
os secretários, prefeito, vice-prefeito, vereadores, em nome da vereadora Vera eu
dou uma boa noite a todas as mulheres. E quero aqui fazer uma forma de
agradecimento, eu queria aqui agradecer a todos os funcionários do Hospital Santa
Rita de Cássia a onde a minha mãe se encontra internada, muito bem tratada e eu
quero agradecer desde o secretário, do presidente, dos médicos, dos funcionários,
dos garis, dos fazedor de comida, de todos funcionários daquele hospital, quero
agradecer de coração quando eu digo de coração porque eu estou lá desde
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domingo tomando conta da minha mãe, senhor presidente, senhor prefeito continue
ajudando aquele hospital a comida que eu comi nessa semana eu acho que eu
nunca comi na minha casa de tão bem feitinha, a minha mãe está muito bem tratada,
se a minha mãe faltar eu vou ser feliz porque ela foi muito bem cuidada. E quero que
quando o homem tem vergonha na cara, eu sou um vereador de vergonha na cara
eu quero pedir desculpas a todos motoristas das ambulâncias de Vila Pavão e pedir
ao senhor prefeito um dia desses eu fiquei exaltado porque a minha mãe caiu no
chão e eu fiquei muito nervoso, mais eu fiz errado, depois eu pensei, eu falei: Eu
tenho que subir na tribuna e pedir desculpas, eu quero pedir desculpas a vocês de
coração e agradecer a todos os funcionários de Vila Pavão, que Deus abençoe a
cada um de vocês e um feliz natal pra vocês. Muito obrigado. Prossegue o senhor
presidente agradecendo ao vereador pela sua humildade. Neste momento
passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto de Lei do Executivo
n° 071/2018 – Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o Município de Vila
Pavão/ES e o Consórcio Público Prodnorte, pessoa jurídica de natureza de direito
privado com a finalidade de transformar a natureza jurídica deste consórcio, que
passará para Consórcio Público de direito público, na forma da Lei 11.107/2005 e de
sua regulamentação. 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 Lei Complementar nº 007/2018 Altera redação do inciso I, do art. 5º, revoga e acrescenta alíneas art. 43, da lei
Complementar nº 028/2018 – Que dispõe sobre procedimentos para aprovação da
regularização fundiária no Município de Vila Pavão/ES, 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 Resolução nº 001/2018 - Autoriza o Poder Legislativo Municipal a
conceder abono natalino pecuniário aos Servidores Públicos da Câmara Municipal
de Vila Pavão 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 de Resolução aprovado por unanimidade. Prossegue
o senhor presidente. Coloco em discussão Indicação nº 013/2018 – de autoria do
vereador Francisco de Assis campos da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES –
Solicita que o Senhor Presidente desta Casa Legislativa, após aprovação do Egrégio
Plenário, remeta ao Senhor Prefeito, a presente Indicação, para que, o mesmo
envide esforços, juntamente com a Secretaria de Obras de Vila Pavão, para que seja
realizado o calçamento da Rua Muniz Freire, Centro de Vila Pavão/ES. Está em
discussão a Indicação. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação.
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Indicação aprovada
por unanimidade. Coloco em discussão a Indicação nº 014/2018 de autoria do
vereador Gecimar Rodrigues solicita que o Senhor Presidente desta Casa
Legislativa, após aprovação do Egrégio Plenário, remeta ao Senhor Prefeito, a
presente Indicação, para que, o mesmo envide esforços, juntamente com a
Secretaria de Assistência Social, para que providencie a aquisição de cadeiras de
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rodas para pessoas com necessidades especiais. Está em discussão a Indicação.
Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Indicação aprovada por unanimidade.
Prossegue o senhor presidente: Neste momento partindo para o encerramento
solicito ao Excelentíssimo primeiro secretário para fazer a leitura de um convite.
Convite; Exposição de Artes Visuais. A Escola Municipal de Ensino Fundamental
Professora Esther da Costa Santos tem a honra de convidar a todos para prestigiar
os trabalhos desenvolvidos na disciplina de Artes no ano letivo de 2018 (dois mil e
dezoito). A exposição estará acontecendo no auditório da escola nos dias 06 e 07
(seis e sete) de dezembro nos horários de 7h (sete horas) as 11h 30 min (onze
horas e trinta minutos e 12h (doze horas) as 17h (dezessete horas). Após a leitura
do convite. Prossegue o senhor presidente: Neste momento partindo para o
encerramento quero aqui imensamente agradecer a Deus por esse trabalho que
realizamos neste dia da sessão e quero agradecer em nome dos vereadores da
Câmara Municipal de Vila Pavão ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Irineu Wutke ao
Excelentíssimo vice- Prefeito José Wilson e ao secretário de cultura que já não se
encontra aqui e a todos os secretários que se encontram aqui presentes, os
funcionários públicos municipais né, por essa lembrança viu senhor prefeito, muito
obrigado, muito agradecido, é um agradecimento de coração. Tá, neste momento eu
desejo uma boa noite a todos tá. . Como não temos mais nenhum assunto a tratar
em nome de Deus eu declaro encerrada essa Sessão Ordinária, e para constar, Eu
Primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata que depois de
aprovada será assinada. Vila Pavão – ES, 20 de novembro de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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