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

Ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 03 de agosto de 2021.
Aos três dias do mês agosto do ano de dois mil e vinte e um, 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 Oitava-Legislatura sob a Presidência do Vereador João
Trancoso. O senhor presidente solicita a todos os presentes para ficarem de pé para
entoarem o Hino Nacional e do Município. Prosseguindo o Senhor Presidente solicita
ao primeiro (a) Secretário (a) Neusdete Rossini Moreira para fazer a chamada
nominal dos Vereadores presentes: Aristeu Reetz, Francisco de Assis Campos,
Jadismar Alves de Macêdo, João Trancoso, José Carlos Biral, Juvenal Medici
Ferreira, Marcos Antonio da Silva, Neusdete Rossini Moreira, Vagno Bento Felício.
Após verificação do Quórum Regimental, o Senhor Presidente solicita ao
Excelentíssimo vereador segundo Secretário senhor José Carlos Biral para lecionar
a Leitura Bíblica encontrada no livro de Mateus Capítulo 19 Versículos 16 - 21. Após
a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente em nome de Deus Eu declaro
aberta a Sessão. Quero cumprimentar a nossa sociedade pavoense, cumprimentar
aí a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo através das redes sociais, através
do fecebook da Câmara Municipal de Vila Pavão. Quero aqui Iniciar cumprimentando
o nosso Vice-presidente vereador Juvenal Medici Ferreira, cumprimentando a
primeira Secretária da Mesa Neusdete Rossini Moreira, cumprimentando o segundo
secretário José Carlos Biral, cumprimentando o Excelentíssimo vereador Francisco
de Assis Campos, Excelentíssimo vereador Marcos Antonio da Silva, Excelentíssimo
vereador Jadismar Alves de Macedo, Excelentíssimo vereador Aristeu Reetz, e o
Excelentíssimo vereador Vagno Bento Felício. Cumprimentar o nosso o assessor de
comunicação da Câmara, do Legislativo e do Executivo o Cléber Sabino,
cumprimentar aqui a nossa Assessora Parlamentar Legislativa Rúbia Jhanuth
Schraiber, cumprimentar aqui a nossa procuradora Marcela, cumprimentar é,
Stefania, Zenilda, Nilza, Paulo, e a Dayana, afinal a todos os funcionários da nossa
Casa de Leis. Continuando o senhor presidente João Trancoso solicita a primeira
Secretária Neusdete Rossini Moreira para mencionar a última Ata. Ata 10ª Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES, ocorrida no dia 06 (seis) dias do
mês de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e Ata da 7ª Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão/ES, ocorrida no dia 27 (vinte e
sete) dias do mês de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). O senhor
presidente coloca 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. Logo após o Senhor Presidente João
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Trancoso solicita a Primeira Secretária Neusdete Rossini Moreira para fazer a
Leitura do Expediente do dia, como segue: Regime de Urgência Especial do Projeto
de Executivo nº 038/2021- Abre crédito especial e altera anexos do PPA e LDO
2021, e dá outras providencias. Por questão de Ordem o vereador Aristeu Reetz
pediu dispensa da leitura dos projetos, solicitou que fosse lidas somente as
mensagens dos projetos. O senhor presidente coloca em votação o pedido de
dispensa feita pelo referido vereador. Quem for favorável à dispensa permaneça
sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei
Complementar 003/2021 - Altera redação dos artigos 157, 158, 208 e 212, e
acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 158, da Lei Complementar nº 006/2002, que
instituiu o Código Tributário do Município de Vila Pavão/ES, e dá ouras providências;
Indicação nº 007/2021 – De autoria do vereador Francisco de Assis Campos, que
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa Legislativa, após
aprovação em plenário, remeta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a presente
Indicação, para que o mesmo envie a esta Casa Projeto de lei com a tomada de
providências para viabilizar a pavimentação da Rua do Distrito Conceição do XV e
suas extremidades, neste município de Vila Pavão/ES.; Indicação nº 008/2021 – De
autoria do vereador Vagno Bento Felício, Solicita ao Excelentíssimo Senhor
Presidente desta Casa Legislativa, após aprovação em plenário, remeta ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito a presente Indicação, para que o mesmo envie a
esta Casa Projeto de lei com a tomada de providências para pintura de meio-fio,
árvores e sinalização das ruas do município de Vila Pavão/ES. Prossegue o senhor
presidente João Trancoso: Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do
Projeto de Lei Executivo nº 038/2021- Abre crédito especial e altera anexos do PPA
e LDO 2021, e dá outras providencias. Está em discussão o regime de urgência do
Projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for
favorável à urgência permaneça sentado ao contrário se levante. Urgência
Aprovada por unanimidade. Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial
do Projeto de Lei Complementar 003/2021 - Altera redação dos artigos 157, 158,
208 e 212, e acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 158, da Lei Complementar nº
006/2002, que instituiu o Código Tributário do Município de Vila Pavão/ES, e dá
ouras providências. Está em discussão o regime de urgência do Projeto. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável à urgência
permaneça sentado ao contrário se levante. Urgência Aprovada por unanimidade.
Prossegue o senhor presidente, neste momento concedo a palavra aos vereadores
inscritos, primeiro vereador inscrito Francisco de Assis Campos. “Assim se
pronunciou”. Boa tarde a todos, ao presidente desta casa, ao vice-presidente, a
primeira secretária, ao segundo secretário, vereador Marcos, vereador Jadismar,
vereador Aristeu e vereador Vaguim. Eu quero aqui mandar uma mensagem para
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todos os eleitores de Vila Pavão, essa semana o povo me cobrou muito horas
máquinas, que nós estamos pagando horas máquinas, horas máquinas, horas
máquinas, eu quero deixar bem claro aqui pro povo, preste bem atenção no que eu
vou fazer aqui, no que eu vou falar aqui, que eu posso aprovar, essa lei de pagar
horas máquinas é de 2014 (dois mil e catorze), eu procurei saber, então não tem
nada haver com os vereadores desse mandato, não tem nada haver isso gente. O
cara cobra, mais essa lei vocês colocou lá, o fulano falou que foi vocês que colocou.
Então não existe isso aqui. Eu sou vereador do povo. Eu sou vereador do PV- povo
de Vila Pavão. Eu sou vereador do povo. Eu não tenho partido eu tenho o povo do
meu lado. Foi o povo que me elegeu. É o povo que paga o meu salário, então eu
estou aqui pra defender ele. Só quero dizer a verdade, eu sou vereador que fala a
verdade, eu não sou homem de contar mentira. Essa Lei é de 2014 (dois mil e
catorze), estou tornando a repetir, é lei de 2014 (dois mil e catorze) não tem nada
haver com esses vereadores aqui. Não tem nada haver. Aí o cara vem bater na
gente, foi vocês que colocaram, não, não foi a gente que colocou. Não é assim que
fala, então eu quero deixar bem falado aqui é Lei de 2014 (dois mil e catorze) e nós
somos vereadores de 2020 (dois mil e vinte). Eu sou vereador de 2016 (dois mil e
dezesseis) pra cá, então eu não votei essa lei aqui não, então é isso aí, são as
minhas palavras, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa
tarde a todos. Pronunciou o senhor presidente: o segundo vereador inscrito,
Excelentíssimo vereador Juvenal Médici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Quero
agradecer a Deus por estarmos aqui, mais uma vez venho a essa Tribuna senhor
presidente cumprimentando Vossa Excelência eu cumprimento a Mesa e todos os
vereadores aqui presentes, funcionários e funcionárias dessa Casa. Cumprimentar
aqui o vice-prefeito Tuílla na pasta de secretário de esportes seja bem vindo. E
deixar aqui também os meus agradecimentos a Rúbia que veio pra essa família
agora, seja bem vinda Rúbia, você que vem de uma família humilde, trabalhadeira,
trabalhadora, aqui são pessoas bacanas e humilde igual eu te falei. Né! Eu acho que
todos os vereadores como eu tenho o prazer de tê-la aqui, onde você lutou por isso,
por estar aqui, é mérito seu, e nós vamos te acolher de braços abertos você pode ter
certeza com todos os funcionários e funcionárias, seja bem vinda e que você fica a
vontade. Né! A Câmara, nosso município tem a ganhar com o seu trabalho, que você
é prata da Casa, então esses são os votos do vereador Juvenal a você. Eu quero
aqui hoje senhor presidente, também vereadores, hoje é motivo de muita alegria eu
vim a essa Tribuna na volta do recesso. Né? Aonde nosso município vem recebendo
várias obras, obras que estavam encalangadas, garradas, né, e na qual eu quero
parabenizar o prefeito, o Tuílla que é o vice que assumiu a pasta de secretário, mais
que tem presença efetiva nesse governo, a gente sabe da luta porque a gente vê, o
povo vê, é eu não gosto muito de elogiar porque as vezes a gente pode queimar a
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língua mais nós temos a obrigação de falar o que estamos fazendo, nós temos a
ordem de serviço da nossa sonhada quadra da Praça Rica lá, o piso e o alambrado.
Né! Todos os vereadores aqui sabe da luta e que tem 04 (quatro) anos de recursos
e não fez, não foi feito o que nós tivemos aí com 06 (seis) meses, o privilégio a
comunidade receber a ordem de serviço que já esta lá a mil vapor e vai ficar muito
bonito aquela obra, então o SEMEA Arthur Pagung vai ter cara nova. Né! E senhor
presidente, primeira secretária Neusdete pra nossa comunidade é motivo de muita
alegria porque é uma escola que tem um número graduado de alunos e que merece
e precisa de ter uma quadra poliesportiva a altura daqueles alunos, que eu sempre
coloquei aqui que nós tínhamos um piso, tem ainda criminoso, que não tem nem
como falar, mais graças a Deus foi dada a ordem de serviço, a empresa tá
trabalhando certinho e a gente tá lá, né, fiscalizando e muita alegria dizer isso aqui.
Segundo mesmo, oficial, agora o nosso novo posto de saúde pronto né, todos os
vereadores aqui sabe, né, eu quero mais uma vez agradecer a vocês vereadores,
em nome do nosso prefeito, a administração por ter votado o aditivo né, já foi por
duas vezes, né? Na reformulação daquele projeto e que ele foi agora a preparado e
pronto. Tá pronto! É um posto lindo! Uma obra linda que vocês vão ter o prazer de
estar lá na inauguração né, para que nós podemos inaugurar, então desde já se
sintam convidados aqui a todos e o prefeito com certeza vai estar marcando essa
inauguração e convidando vocês pra estar participando dessa solenidade lá. É eu
quero deixar aqui também senhor presidente mais um pedi dozinho, né, que me
fugiu da memória aqui, é, deixa eu ver aqui que rapidinho eu vou achar, é pela
limpeza do nosso patrimônio, é foi feito uma limpeza muito bacana todos os
canteiros da lateral do meios fios foi tudo limpo, né, isso já a 05 (anos) atrás já era
pra ter feito e foi porque aí abre as laterais dos meios fios, ficou muito bacana, abriu
toda a rua pra cima a onde não foi calçada até porque já teria que ter feito e foi um
serviço muito bacana que ficou nas ruas a onde não é calçada ainda pegou um
pedaço que tem calçamento e que foi feito esse trabalho também. Né! Eu quero
parabenizar a equipe de obras em nome do prefeito que participou lá e que fez essa
limpeza e deixar aqui e dizer a vocês, parabenizar aqui o nosso prefeito, a
administração, o nosso vice que aqui está que continua assim Tuílla humilde como
vocês estão sendo. Né! E parceiros do povo, continua assim dedicado, né, e que o
prefeito continue e permaneça sendo democrático isso traz aqui pra nós vereadores
segurança, pra nós vereadores quando eu digo é todos. Né! Que não é onde fica
fatiando bolo, o prefeito que é democrático ele não tem oposição e a gente pede a
Deus que permaneça assim. Né? E o povo merece isso daí e agradece. Pronunciou
o senhor presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o
Projeto de Lei Executivo nº 038/2021- Abre crédito especial e altera anexos do PPA
e LDO 2021, e dá outras providencias. Está em discussão o projeto. Não havendo
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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 Complementar 003/2021 - Altera redação dos artigos 157, 158, 208
e 212, e acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 158, da Lei Complementar nº 006/2002,
que instituiu o Código Tributário do Município de Vila Pavão/ES, e dá ouras
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 a Indicação nº
007/2021 – De autoria do vereador Francisco de Assis Campos, que Solicita ao
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa Legislativa, após aprovação em
plenário, remeta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a presente Indicação, para que o
mesmo envie a esta Casa Projeto de lei com a tomada de providências para
viabilizar a pavimentação da Rua do Distrito Conceição do XV e suas extremidades,
neste município de Vila Pavão/ES. Está em discussão a Indicação. Com a palavra o
vereador Francisco de Assis Campos. “Assim se pronunciou”. Boa tarde mais uma
vez. Tuílla me desculpa aí que eu não falei o nome de vocês aqui, mais desculpa aí
gente. Eu quero aqui dizer a todos comunidade do XV – Cascudo, eu conheço
Cascudo eu não vou colocar outro nome bonito não que eu coloquei essa indicação
pensando no povo, pensando no povo sofrido, aquele povo é sofrido demais o
Cascudo rapaz , é poeira e um calçamento muito ruim, é uma rua muito esburacada
e nessa, nessa, é nesse mandato agora eu tenho a honra de colocar uma indicação
para o Cascudo e se Deus quiser o prefeito vai fazer mais o vice, que primeiro Deus
e depois o prefeito mais o vice e pedir a cada vereador que esta aqui dentro que
vote na minha indicação, dá um voto aí gente pra nós ajudar aquele povo, é um
povo muito sofrido, apesar que é longe e o prefeito não tem como, não tem como
muita coisa porque tem pouco recurso mais fazer alguma coisinha pro povo aí.
Valeu! Muito obrigado aí. Pronunciou 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. Coloco em discussão a Indicação nº 008/2021 – De autoria do
vereador Vagno Bento Felício, Solicita ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta
Casa Legislativa, após aprovação em plenário, remeta ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito a presente Indicação, para que o mesmo envie a esta Casa Projeto de lei
com a tomada de providências para pintura de meio-fio, árvores e sinalização das
ruas do município 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. Encerramento:
Neste momento quero aqui estar encerrando mais uma sessão, uma sessão onde foi
votado dois projetos quer dizer 01 (um) projeto, 01 (um) projeto de lei executivo e
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01(um) projeto de lei complementar. Né? E duas indicações, uma do Excelentíssimo
vereador Francisco de Assis campos, e outra do Excelentíssimo vereador senhor
Vagno Bento Felício. Né? Querendo aqui agradecer a toda sociedade, né,
pavoense, estender a eles aqui o meu boa noite, o meu fraterno abraço a cada um
da nossa sociedade pavoense. Agradecer os Excelentíssimos vereadores e todos os
né, funcionários desta Casa de Leis e agradecer também a presença aí do nosso
Excelentíssimo vice- Prefeito Tuílla Schraiber o mais conhecido. Né? Neste como
não temos mais nenhum assunto a tratar em nome de Deus declaro encerrada essa
Sessão Ordinária e muito obrigado, e para constar, Eu Primeiro (a) Secretário (a)
Neusdete Rossini Moreira, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será
assinada. Vila Pavão – ES, 03 (três) dias do mês de agosto de 2021.

João Trancoso
Presidente

Neusdete Rossini Moreira
Primeiro (a) – Secretário (a)
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