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

Ata da 17ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 20 de Novembro de 2018.
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às dezessete horas
e trinta minutos, 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 Extraordinária em sua Sétima-Legislatura sob a Presidência
do Vereador João Trancoso. 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 lecionar a
Leitura Bíblica encontrada no livro de Salmos Capítulo 23 Versículos 6. Após a
Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso. Em nome de Deus
Eu declaro aberta a Sessão. Todos os senhores vereadores foram convocados para
esta Sessão Extraordinária com a finalidade exclusiva para discutir e votar a Matéria
do Poder Executivo, conforme Convocação feita na trigésima oitava Sessão
Ordinária realizada neste dia vinte do mês de novembro do ano de dois mil e
dezoito. Em seguida pronunciou o senhor presidente: Passamos para a Ordem do
Dia: Peço ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do
Parecer Conjunto da Comissão de Justiça, Legislação e Redação; Comissão de
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle; Comissão de Educação,
Saúde e Assistência Social; Comissão de Direitos Humanos, defesa do consumidor
e de Proteção ao Meio Ambiente e Comissão de Obras e Serviços Públicos. Após a
leitura do Parecer Conjunto pronunciou o senhor presidente: Coloco em votação o
parecer conjunto das Comissões. Quem for favorável permaneça sentado ao
contrário se levante. Parecer Aprovado por 05 (cinco) votos favoráveis e 03 (três)
votos ao contrário. Prosseguindo o senhor presidente: Peço ao primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de
Lei Executivo nº 064/2018 – Autoriza abertura de credito suplementar no percentual
de 10% (dez por cento) do total das despesas fixadas na Lei Orçamentária para o
exercício de 2019, e dá outras providências. Após a leitura da emenda prossegue o
senhor presidente. Está em discussão a Emenda Modificativa. Com a palavra o
vereador Aristeu Reetz. “Assim se pronunciou”. Primeiramente quero agradecer a
mesa, quero cumprimentar o João cumprimento os vereadores, ao prefeito, aos
secretários. È eu fui contra a essa emenda porque foi uma emenda que eu não
participei, não discuti sobre ela, eu acho que deveria ter um bom censo e botar pelo
menos 20% (vinte por cento), colocou 10% (dez por cento) eu vou deixar minha,
meus 20% (vinte por cento) nem 40% (quarenta por cento) que o prefeito pediu não
sou de acordo pelo menos 20% (vinte por cento) tá esse que eu sou de acordo.
Prossegue o senhor presidente. Está em discussão a Emenda Modificativa. Com a
palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Boa noite
Excelentíssimo presidente, em nome do presidente desata Casa de Leis quero
cumprimentar os nobres colegas vereadores, secretárias da Câmara seja bem vidas
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também, a presença aqui do nosso Excelentíssimo Senhor prefeito Irineu Wutke, sua
Excelência secretário de agricultura José Henrique também ao secretário de
Ambiente Brás Mare. Eu votei contra a emenda porque inclusive eu não tive a
participação aqui na reunião tudo bem, o senhor presidente fez a convocação aos
vereadores, quero parabenizar sua excelência houve a solicitação do Excelentíssimo
prefeito é a votação, é a solicitação do prefeito foi 40% (quarenta por cento) vou com
a opinião do vereador Aristeu Reetz, votei contra porque vejo hoje que pra trabalhar
assim no município, pra trabalhar assim igual o município de Vila Pavão hoje, se
tivesse colocado na minha opinião discutido pelo menos 20% (vinte por cento) já que
não foi atendida a solicitação é no valor de 40% (quarenta por cento) do
Excelentíssimo senhor prefeito pediu, eu quero dizer aos senhores que hoje pra
movimentar no município tá, eu quero falar pro senhor, setor de obras, setor de
saúde, educação, meio ambiente, de todas áreas do município pra trabalhar hoje
com 10% (dez por cento), eu quero dizer aos senhores vereadores, respeito a
opinião dos senhores, respeito mesmo a opinião dos senhores, de cada um de
vocês, mais pra trabalhar hoje com o percentual de 10% (dez por cento) hoje em um
município eu acho um pouco difícil, um pouco difícil, muito difícil, manutenção de
veículos, é manutenção na área da saúde e tantas outras coisas. Certo! Continuo
dizendo respeito a opinião dos senhores mais se não foi aceito a opinião de 40%
(quarenta por cento) a gente colocasse pelo menos 20% (vinte por cento) pra dar
assim uma abertura mais tranquila. O prefeito trabalhar respirando, nosso prefeito.
Não estou aqui pra falar mal de ninguém e nem tocar contra a opinião dos nobres
vereadores. Certo! Mais eu quero aqui dizer aos senhores que o município parado
sem recurso pra trabalhar, com recursos mínimos, não é o prefeito que sofre as
consequências, não é o secretário que sofre as consequências, não são os
vereadores que sofre as consequências. Quem sofre as consequências é a
sociedade do município. Continuo dizendo que respeito a opinião dos senhores,
votei contra mais a minha opinião aqui feita, a minha opinião eu não matéria ela a 20
(vinte) não, quero falar pro senhor, na minha opinião seria a mesma opinião do
prefeito 40% (quarenta por cento), meu muito obrigado. Prossegue o senhor
presidente. Está em discussão a Emenda Modificativa. Com a palavra o vereador
Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos cumprimentar o
presidente, a mesa, vereadores, funcionários da Casa, prefeito, secretários de meio
ambiente e agricultura. É só falar um pouquinho aqui porque já houve aqui um erro
grotesco que nós estamos aprovando aqui hoje. È nós reunimos naquela tarde foi
escrita foi todos os vereadores convocados, é essa reunião senhor prefeito foi até 4h
(quatro horas) discutindo também esse quanto o outro que foi quase reprovado né,
quase que o senhor fica sem orçamento pra trabalhar mais é assim quando eu digo
para os vereadores que tem que reunir mais aqui. Nós temos que dedicar mais com
responsabilidade pelo cargo que nós estamos de vereador e às vezes o cara fecha a
cara e quer regulamentar a gente e não é não. Entendeu? Vossa Excelência falou,
falou o montante de 20% (vinte por cento) senhor vereador vai somar na faixa de R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais), é nós não precisamos de votar quando a gente
está doente tomar o remédio 01 (um) vidro de uma vez, tem que tomar por etapa
porque se não em vez de você sarar você vai morrer, então veja bem, nós temos o
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orçamento, nós trabalhamos 02 (dois) anos a 5% (cinco por cento) não faltou
dinheiro no orçamento, nunca, nunca faltou nada por não votar aquilo que o
executivo manda. O prefeito manda mais ele manda mais ele não manda que nós
vota, ele manda e espera a votação aí cabe a cada um o direito de votar ou não
votar. Só que veja bem, nós estamos aqui votando hoje eu propus com a comissão,
os vereadores e a vereadora Vera tava até e pediu que ia deixar pra ver se ia votar
ou não, Vossa Excelência tava na reunião e eu vejo que a dificuldade de
acompanhar o orçamento, possibilidade de fiscalizar que é o nosso papel legítimo de
vereador fica mais fácil porque não se toma um vidro de remédio de uma vez para
sarar um dor de cabeça, você toma um pouquinho, você vai melhorando né, então
entre outros recursos vereadores tem a arrecadação também que faz parte ...
dinheiro público que é aplicado na conta da prefeitura para que o prefeito possa
gastar, então vai somar aqui com a arrecadação a parte 6.000.000,00 (seis milhões
de reais) é muito dinheiro meu irmão, dá pra nós trabalhar tranquilamente, estamos
trabalhando com 5% (cinco por cento) um milhão e meio ainda com a arrecadação.
O que que acontece? Eu, se faltou alguma coisa eu não tenho conhecimento senhor
prefeito, então eu vejo que é um patamar bom até porque nós também precisamos
do senhor e nós vamos ter que confiar no senhor agora é 10, 10 (dez, dez) aí o
senhor que vai, né, então assim, da mesma forma é a Câmara, é os vereadores,
então eu não vejo necessidade de votar contra esses 10% (dez por cento) mais vou
tornar a repetir vocês tem que cada um votar o que acha mais nós temos que se
informar mais vereadores, vou tornar a repetir nessa tribuna se dedicar mais ao
cargo, se informar mais porque uma hora isso vai acontecer algo de errado como
quase aconteceu hoje porque depois que aprova acabou senhor prefeito aí não tem
mais volta não, o senhor já imaginou se nós aqui não aprovasse hoje o que iria
acontecer com nós vereadores, com o senhor principalmente aí vocês iam ver
pepino de verdade pra nós, quando, vocês vão me perdoar por nós não termos
conhecimento eu não vou dizer eu não eu vou falar nós nove, é a Câmara de
vereadores que não aprovou o orçamento para o prefeito para dois mil e dezenove,
dois mil e vinte e assim sucessivo, então veja bem se acontece um troço desse.
Com que nós ia se explicar para a sociedade? Fala? Então é desta forma que eu
volto a repetir dessa vez nós escapamos, mais o cachorro não caga todo dia em um
lugar só não, de jeito nenhum. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão a
Emenda Modificativa. Com a palavra o (a) vereador (a) Vera Lucia Elias de Souza.
“Assim se pronunciou”. Eu vou cumprimentar a todos né, meu boa noite, não vou
citar nomes pra não tomar muito tempo. Eu penso que, no meu modo de pensar é o
prefeito pediu de 40% (quarenta por cento) a emenda modificativa aí, vocês fizeram
aí pra votar 10% (dez por cento). Eu não concordo. Eu concordo 40% (quarenta por
cento) porque mesmo que votando 20% (vinte por cento) dá 6.000.000,00 (seis
milhões) a mais tem tanta coisa no município a ser feita e não está sendo feita por
fala de recurso. O recurso que tem não está dando. Tem escola pra reformar,
ginásio pra reformar, capela mortuária, cemitério, tem tanta coisa a ser feito e não
está sendo feito porque o recurso não está dando e a gente ficar aí votando de 5
(cinco) em 5 (cinco) 10 (dez) em 10 (Dez) eu não concordo com isso não. Respeito
a opinião de cada um de vocês. Cada um tem a sua maneira de pensar. Cada um
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vota do jeito que quer mais eu não concordo. A minha opinião seria 40% (quarenta
por cento) porque quem sofre com tudo isso é a população que não adianta a gente
querer segurar o prefeito pra ele não trabalhar não pensando né, é pensando em
reeleição daqui 02 (dois) anos não. Vamos nos preocupar com o povo neste
momento porque reeleição ainda falta muito tempo e a gente nem sabe se a gente
vai estar vivo daqui 02 (dois) anos pra poder se reeleger. Vamos nos preocupar com
o povo porque quem está sofrendo neste momento é o povo. Está faltando muita
coisa ainda. Tá! O povo está necessitado de muita coisa, então depende de cada
um de nós. Respeito cada um de vocês mais a minha opinião é de 40% (quarenta
por cento). É eu sei que neste momento eu não posso falar o que nós votamos
anteriormente porque não é momento deste discurso não, mais como o Juvenal
falou eu também vou falar sobre a questão que nós votamos aí do PPA, né, a gente
votou contra porque nós não temos orientação nenhuma o que que é que a gente
tem que votar. Ali no papel está escrito Emenda Modificativa e Emenda Supressiva,
a gente não tem tempo nem pra pesquisar o que significa essa palavra modificativa
e supressiva que a gente recebe isso daí faltando 5 mim (cinco minutos) ou até
passando do horário da sessão, não tem como a gente analisar e nem pesquisar o
que, que é isso. Então a gente acaba fazendo uma besteira como fizemos aqui hoje
mais não é culpa nossa não, é culpa da nossa assessoria porque nós não temos
assessor que nos assessora. A gente vem aqui participa da reunião depois que já foi
tudo mastigado porque os vereadores reuniram como vocês ouviram falar até 4h
(quatro horas) da tarde mais nesta eu não estava presente não eu vim participar de
uma outra sessão, outra reunião que foi convidado por mensagem. Eu nem tenho o
costume de olhar mensagem eu vim porque fui convidada, ouvi um zum, zum, zum
que ia ter uma reunião e eu vim participar. Eu não concordo com esse negócio de
convidar a gente pra reunião através de mensagem. Por que tem telefone? Pra que
tem telefone? Não é pra ligar. Aí fica passando mensagem parece que quer que a
gente não saiba mesmo. É pra gente não vir aqui tá, então eu estou muito, assim
muito mal, não deveria nem falar. Estou tão nervosa. Com tanta raiva. da gente fazer
uma besteira dessa votar contra um PPA um Plano Plurianual por causa de mal
informação e mal orientação que a gente não tem aqui nesta Câmara. Prossegue o
senhor presidente: Está em discussão a Emenda Modificativa. Com a palavra o
vereador Francisco de Assis Campos. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos. Boa
noite presidente, secretários, prefeito e funcionários dessa Casa. A senhora
vereadora eu acredito e muitas coisas que a senhora falou eu estou de acordo com
a senhora, mais uma coisa eu não estou de acordo com a senhora não. Vamos
supor fazer estrada precisa de dinheiro a senhora está certa. Capela mortuária tá
certa, agora reformar escola a senhora está de brincadeira, assenhora está muito
mal informada, se a senhora procurar saber direitinho tem muito dinheiro pra
reformar escolas sim, pra educação tem dinheiro é a senhora que esta mal
informada. A senhora me desculpa, as minhas palavras são só essas. Com apalavra
o vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Vereadora Vera a
senhora participou da reunião sim. Qual o horário que a senhora chegou naquele
dia? (...). Pois é, e a senhora saiu que horas? (...) Pois é, a senhora saiu e disse eu
vou ver se voto ou não nos 10% (dez por cento) então a senhora entendeu e outra
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coisa nós não temos que (...).Observação: por problemas na gravação da ata não foi
possível transcrever parte da fala do fala dos vereadores Juvenal Medici Ferreira e
vereador Valdeci Buge. Continuando a fala. Aí o chico e o Valdeci nois pedimos a
opinião eles, pra dizer que é muito melhor orçamentar vinte sete e arrecadar dentro
do ano R$ 33.000.000,00 (trinta e três bilhões) já fica mais fácil gastar esse dinheiro,
eu achei que se votasse vinte e sete milhões cairia o orçamento e ia perder aquele
restante de dinheiro mais explicaram nóis, foram muito, nóis tivemos junto o
vereador Edvaldo Rodrigues Santos pediu a palavra (...). Continuando o vereador
Valdeci Buge. Aí discutimos lá sempre dimo 5% (cinco por cento) seu prefeito, nóis
estava, mais chegou numa conclusão lá, consenso dos vereadores, da vereadora,
ela falou citou ainda 40% (quarenta por cento) aí eu acho que o Gecimar tinha
abrido um percentual de 20% (vinte por cento) aí começamos a discutir lá, um dava
5 (cinco) aí chegou num consenso entre os vereadores de dar 10% (dez por cento) é
muito não é, é pouco não é, porque no passado nós dimos 5% (cinco por cento) o
senhor trabalhou razoável, 10% (dez por cento) não é pro ano todo não Vera,
Janeiro, fevereiro voltando a trabalhar o prefeito precisa de 20 ou 30 (vintém, trinta)
talvez o senhor pode ganhar até 40% (quarenta por cento) entendeu? Mais depende
da obra que pra minha região tá um trabalho tranquilo, calçamento de estradas se
tiver buraco estão tampando está de parabéns secretário de agricultura aí, ainda
estão por isso chegamos no bom censo dos vereadores lá, o Valdeci Berger ... eu
acho que os outros anos o orçamento eu acho que tinha que estar discutindo com os
secretários juntos, prefeito talvez chega num bom censo igual o vereador Aristeu
falou talvez chega num 15 ou 20% (quinze, vinte por cento) mais são minhas
palavras. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão a Emenda
Modificativa. Com a palavra o vereador Gecimar Rodrigues. “Assim se pronunciou”.
Boa noite a todos. Esse é o verdadeiro papel do parlamentar que é discutir, o
verdadeiro papel da Câmara é fazer isso mesmo. É discutir. Nós reunimos, a
comissão reuniu os 03 (três) vereadores 02 (dois) não se fizeram presentes,
certamente tiveram motivos para não estar presentes porque o presidente convidou,
vereadora Vera teve presente. E a comissão fez o seu papel, nós sabemos disso,
discutimos e colocamos essa suplementação aí no valor de 10% (dez por cento) e
sabemos temos conhecimento que dá para trabalhar e que se chegar o mês de
fevereiro é bom que o prefeito esteja presente, se tiver uma necessidade de
suplementar com certeza prefeito pode encaminhar pra cá que essa Câmara, dessa
Casa vai estar a disposição, tem essas comissões aqui que vai estar a disposição,
vai estar trabalhando junto em prol do município, então eu volto a dizer o papel da
Câmara, o papel dos senhores vereadores, de todos os parlamentares nós estamos
fazendo que é discutir, é planejar, reunir esse é o verdadeiro papel dessa Casa.
Muito obrigado. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão a Emenda
Modificativa. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Emenda Aprovada por 05
(cinco) votos favoráveis e 03 (três) ao contrário. Prossegue o senhor presidente:
peço para fazer a leitura da Emenda Supressiva ao 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. Após a leitura da emenda prossegue o
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senhor presidente: Está em discussão a Emenda Supressiva. Com a palavra o
vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Mais uma vez boa noite
todos. Eu quero falar. Eu quero falar muito tempo para não tomar muito tempo da
Sessão dos outros mais eu quero explanar aqui, parabenizar os vereadores
começando pelo excelentíssimo presidente e todos os vereadores desta Casa de
leis e por qual motivo nós assinamos essa, esse projeto de lei. Qual é o motivo? È a
questão de dívidas passadas que ocorreu no município de Vila Pavão, eu não acho
e não concordo nunca entendeu? Que um prefeito que está no mandato hoje, atual
sendo obrigado a pagar essas dívidas não. Então qual é o motivo de nós ter
assinado? É porque se caso teve alguma pendencia de dívidas passadas que foi
para a justiça, se a justiça autorizar a pagar tudo bem, aí o prefeito, entendeu seu
prefeito? O senhor paga, é por esse motivo que nós assinamos entendeu e veio se
Deus quiser vai ser aprovado aqui. Entendeu? Qual o motivo? O prefeito que
assume a responsabilidade do executivo ele tem a responsabilidade a competência
de administrar a pasta dele como prefeito do município para não deixar pendencias
pra futuros prefeitos pagar no município, então vereadores, eu quero parabenizar
mais uma vez presidente desta Casa e todos os vereadores caso tenha alguma
dívida passada pendente nós não aceitamos mais, assinamos os documentos e se
caso se alguém tiver que recorrer, recorre ao Ministério Público e vai pra justiça, se a
justiça autorizar o prefeito atual paga. Entendeu? Esse é o papel de nós vereadores
é não aceitar que prefeitos do passado que fizeram o descaso ou o prefeito de hoje
vem e paga os erros que foram cometidos por outros prefeitos passados das
administrações passadas. Fica as palavras do vereador Edvaldo Santos Bafaela.
Meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente: Está em discussão a Emenda
Supressiva. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação- Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Emenda aprovada por
unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Peço para fazer a leitura da Emenda
Aditiva ao Projeto de lei Executivo nº 064/2018 - que inclui ao orçamento Municipal
para o exercício de 2019, a construção de uma capela mortuária na cidade de Vila
Pavão/ES e dá outras providências. Está em discussão a Emenda Aditiva. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação - Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Emenda aprovada por unanimidade.
Prossegue o senhor presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em
votação o 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 providências,
juntamente com as emendas aprovada e reprovada. Está em discussão o projeto.
Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação - Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Projeto Aprovado por 05 (cinco) votos
favoráveis e 03 (três) ao contrário. Prosseguindo o senhor presidente pronunciou:
Neste momento convoco os senhores vereadores para a próxima Sessão
Extraordinária. Como não temos mais nenhum assunto a tratar em nome de Deus eu
declaro encerrada essa Sessão Extraordinária, 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.
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