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

Ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 17 de agosto de 2021.
Aos dezessete 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 senhor Marcos Antonio da Silva para lecionar a Leitura
Bíblica encontrada no livro de Crônicas, Capítulo 7 Versículos 12 - 17. Após a
Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente em nome de Deus Eu declaro
aberta a Sessão. Iniciando aqui, quero aqui cumprimentar né, toda a sociedade
pavoense, cumprimentar é a quem neste momento está nos assistindo através do
fecebook Câmara Municipal de Vila Pavão através das redes sociais. Cumprimentar
o nosso vice-presidente vereador Juvenal Medici Ferreira, cumprimentar a nossa
primeira Secretária Neusdete Rossini Moreira, o segundo secretário Excelentíssimo
senhor José Carlos Biral, cumprimentar o Excelentíssimo vereador Francisco de
Assis Campos, cumprimentar o Excelentíssimo o vereador Marcos Antonio da Silva,
o Excelentíssimo vereador Jadismar Alves de Macêdo, cumprimentar o senhor
vereador Aristeu Reetz, cumprimentar o vereador Vagno Bento Felício.
Cumprimentar o Cleber Sabino o nosso assessor de comunicação da Câmara
Municipal de Vila Pavão e da prefeitura Câmara Municipal de Vila Pavão,
cumprimentar a Dayana, a Doutora Rúbia, a Doutora Marcela, Zenilda, Nilza, afinal
cumprimentar a todos os funcionários da nossa Câmara Municipal de Vila Pavão.
Continuando o senhor presidente João Trancoso solicita a primeira Secretária
Neusdete Rossini Moreira para mencionar a última Ata. Ata 11ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Vila Pavão/ES, ocorrida no dia 03 (três) dias do mês de agosto
do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). O senhor presidente coloca em discussão a
Ata. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação a Ata. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Ata Aprovada por
unanimidade. Prosseguindo o senhor presidente: Solicita a primeira secretária para
fazer a leitura do Expediente do Dia: Projeto de Lei Executivo nº 039/2021 - Autoriza
a abertura de crédito adicional suplementar nas diversas dotações da Unidade
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Gestora Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão para 2021, e dá outras
providências. Por questão de Ordem o vereador Aristeu Reetz pediu a dispensa da
leitura do projeto, solicitou que fosse lida apena a mensagem do projeto. O senhor
presidente coloca em votação o pedido de dispensa da leitura feita pelo referido
vereador. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado
por unanimidade. Prosseguindo o senhor presidente: Coloco em discussão o
Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo nº 039/2021 - Autoriza
a abertura de crédito adicional suplementar nas diversas dotações da Unidade
Gestora Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão para 2021, e dá outras
providências. Está em discussão o regime de urgência. Não havendo nenhuma
manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao
contrário se levante. Urgência Aprovada por unanimidade. Pronunciou o senhor
presidente: Neste momento concedo a Palavra ao vereador inscrito para fazer uso
da Tribuna, primeiro vereador inscrito Francisco de Assis Campos. “Assim se
pronunciou”. Boa tarde a todos, ao presidente desta Casa, ao vice-presidente,
primeira secretária, segundo secretário e os vereadores, e os funcionários desta
Casa de Leis. Eu quero aqui hoje mandar um recadinho para uma meia dúzia de
pilantra, de covarde, de vagabundo, de pilantra, quando eu falo de pilantra são
pessoas que não tem caráter, pessoas que não tem vergonha na cara que fica
falando mal de vereador na rua. Senhor presidente, semana passada um caminhão
entrou errado na minha rua e não consegui descer o morro o caminhão muito
grande, então teve uns pilantras, uns covardes, pessoas que não tem trabalho, que
fica pra rua afora conversando merda, falou que não tem vereador em Vila Pavão.
Eu quero dizer pra essas pessoas que tem vereador sim. Na minha casa se querer
falar mal de mim pode ir qualquer um, eu faço um café e vou lá conversar com a
pessoa pra mim ver ne que eu estou errando pra mim acertar, agora fazer
demagogia, sair falando de mim na rua, falar de vereadores, vereador só é, o povo
só vê o vereador quando ele está brigando com o prefeito, discutindo com o prefeito,
só que aqui agora nós temos parceria, nós tamos aqui pra trabalhar e eu quero dizer
pro povo, essa Câmara de Vereador aqui vai ficar na historia de Vila Pavão. Eu
garanto! Eu tenho certeza, se eu tiver vivo, eu quero fazer parte desse grupo aqui
pra nóis colocar 25 (vinte e cinco) obras. 25 (vinte e cinco) eu tenho certeza! Mais
vai ter mais colocar as obras pro povo ver, então esses pilantras falou que não tinha
vereador, isso é só uma meia dúzia só, meia dúzia só de covarde, de pilantra,
vagabundo. Quando eu falo vagabundo, daqui a pouco eu estou saindo na rua pode
vim pra cima que eu estou dentro, eu sou de Paulista mesmo, eu não tenho medo
dessas merdas mesmo, são pilantras mesmo. Esse povo falou que não tinha
vereador pra poder ligar pra vir uma máquina pra tirar um caminhão, tem vereador
sim, mais tem pessoas que usa celular tá Marquim vereador, vereador Marcos pra
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fazer coisa pro povo, fazer beneficio, fazer coisa boa o outro já usa celular pra fazer
covardia com pilantragem, sem-vergonhice, então eu quero mandar um recado para
essas 06 (seis), essa meia dúzia de pessoas que o dia que não tiver máquina lá eles
junta todo mundo e engata a língua no caminhão e puxa ele. Muito obrigado, são
minhas palavras. Pronunciou o senhor presidente: Segundo vereador inscrito
vereadora Neusdete Rossini Moreira. “Assim se pronunciou”. Quero cumprimentar,
começar cumprimentando meus nobres colegas pela pessoa do presidente desta
Casa de leis João Trancoso e em nome dele eu cumprimento a todos os meus
nobres Edis meus colegas, e cumprimentar os servidores públicos desta Casa de
leis, todos que estão aqui presentes sempre todas as sessões né, todos
acompanham solenemente então em nome da Doutora Marcela eu estendo todo o
meu cumprimento aos demais servidores desta Câmara e também cumprimentar
aos cidadãos pavoenses que estão nas suas residências e que nos acompanham
através das redes sociais, dessa transmissão pelo fecebook. É eu quero colocar
algumas, fazer algumas considerações. Né! Pretendo ser breve, no início deste ano,
deste mandato nós fizemos algumas indicações, quando falo nós fizemos eu estou
falando em nome de todos os meus colegas vereadores aqui presentes e lógico
cada um tem a sua especifica mais tem que não deixa de ser de todos porque a
aprovação ela é feita por todos, né, todos os vereadores, então foi pleiteado é, na
questão da educação, eu vou falar agora na questão da educação, é uma indicação
sobre a conquista de fornecimento de telefones celulares para as escolas, as
maiores escolas do município de Todos os Santos, Praça Rica, Veloso e a EMEF
(Escola Municipal de Ensino Fundamental) o SEMEI CRIARTE e a Creche Girassol,
uma vez que nessas escolas não havia telefone da escola, era utilizado o telefone
do diretor ou dos professores, então a comunicação é pra uma autonomia maior da
escola, então é esse pleito e graças a Deus em conversa com o gestor, com o
prefeito, com a secretária de educação da secretaria municipal de educação, então
nós tivemos aí êxito e já estão sendo providenciados, né, os celulares e juntamente
com os celulares para as escolas foram pleiteado o auxilio internet para os
professores uma vez que nessa pandemia aí e independentemente de qualquer
coisa u, né, a internet é de uso contínuo nosso dos professores da categoria, então
esse pleito a gente acredita também que vamos conquista-los e juntamente com os
notebooks. Né? Para os efetivos que ficariam com o notebook durante o seu período
de, de, de estadia, né, enquanto tivesse na administração e como forma de
comodato para os professores que são e servidores que são temporários, enquanto
o vínculo pendurar ele utiliza o aparelho e se quebra-se o vínculo esse aparelho
volta para a secretaria de educação, então esse pleito também está em andamento
e a gente está muito otimista, então já queria agradecer de antemão a gente poder
ter tido abertura para poder fazer esse pleito e algumas coisas já estão sendo
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conquistadas. Outro outra reivindicação da categoria da educação foi quanto a
escola multisseriadas que são as escolas, é, que localiza na zona rural, nas
comunidades rurais é que a gente chama de escola unidocentes e pluridocentes é
até o momento essas escolas, elas não tinham um servidor público, não tinham
auxiliar de serviços gerais, o professor juntamente com os pais da comunidade, para
o professor não ir fazer a merenda e limpar a escola em alguns casos, né os
próprios pais arcavam com a pessoa da própria comunidade para fazer esse tipo de
coisa em algumas comunidades, em outras o próprio professor tinha que ausentar
da sala de aula e ir, deixar os alunos e ir lá preparar a merenda, o que
pedagogicamente é uma perda irreparável para o aluno, já que a função do
professor é regente de classe, é estar com o aluno, né, e não, é ter outras
atribuições que não são das suas funções. Então em conversa com a administração
no início do ano também e com a secretaria de educação e juntamente com as
professoras que são, que estão trabalhando nessas escolas, então nós fizemos uma
reunião e chegamos graças a Deus um, também a um, uma conquista que são as
auxiliares de serviços gerais mais como este ano já está em andamento e as
professoras elas dão aula em algumas escolas, dão aula aqui no município mais
também em outros municípios como Nova Venécia, Ecoporanga, Barra de São
Francisco então algumas escolas elas tinham que funcionar em turnos inversos pra
gente conquistar então esse ano pra todas como não é possível fazer isso esse ano
devido a mexer com a vida dos professores em comum acordo entre secretaria de
educação, a gestão pública e as auxi..., as professoras, então já abriu um processo
seletivo para a contratação de 06 (seis) auxiliares aproximadamente não vamos fixar
esse valor pode ser pra mais para cadastro de reserva é, então pra atender já
aquelas escolas que já podem ser atendidas este anos ainda, então abriu-se um
cadastro de reserva, um processo seletivo e já ficou acordado para 2022 (dois mil e
vinte e dois) que todas as escolas multisseriadas serão atendidas com auxiliar e eu
quero dizer aqui que isso é um marco aqui pra Vila Pavão, é uma conquista
grandiosa pra essa categoria porque a muito esse pleito ele vem sendo discutido,
ele vem sendo debatido com gestões anteriores e a gente não teve abertura, nós
não tivemos atendimento a esse pleito tão importante. Então é muito, a gente está
muito otimista e também é muito gratificante a gente perceber uma gestão que ela
valoriza a educação e a gente tá vendo isso, como tem vários outros pleitos como a
reformas de escolas que estão pra sair, até mesmo construção de escolas que a
gente está vendo está gestão é voltada, né, para atender a categoria do magistério é
de Vila Pavão, então eu não poderia deixar de falar isso aqui como professora além
de fazer parte da comissão de educação do município na Câmara de Vila Pavão eu
também a minha profissão é professora, então eu vejo , eu trabalhei nessas escolas
e eu sei como esse pleito ele era importante, ele é importante pros professores, pras
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comunidades da zona rural. Né! Pedagogicamente falando porque não é pra deixar
o professor a vontade ou ele não fazer nada mais ao contrário é pra fazer com que
ele cumpra o seu papel direto como ele tem que cumprir que é com o aluno, garantir
a educação de qualidade para o aluno e esse servidor ele vai auxiliar com certeza
nisso. Assim como nós temos outros pleitos o plano de carreira do magistério já
deixo aqui falado pros meus nobres colegas que já encontra no jurídico e a 173 ela
barra algumas concessões mais a gente vai discutir isso assim como as bonificações
para os demais servidores públicos, eu estou falando aqui da educação porque é
algo concreto que a gente, já temos, mais as bonificações, projetos que nós temos
pra valorização de todo servidor público. E aí eu volto para a saúde que bom essa
semana, semana passada nós tivemos a inauguração dos postos de saúde de Praça
Rica e essa semana aqui do posto de saúde da sede então até o momento a gente
tinha, a gente vinha vivendo aí principalmente em pandemia, né, postos de saúde
em reforma no momento tão dramático, tão, alguns tumultos né acontecendo, então
com essas inaugurações, com esses postos voltando a atender, então a gente vê aí,
essa possibilidade das coisas se regularizar, os atendimentos eles serem feitos de
uma maneira, né, com mais qualidade, com mais espaço, do jeito que a população
de Vila Pavão merece. Muito obrigada. Pronunciou o senhor presidente: Neste
momento Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto de Lei
Executivo nº 039/2021 - Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar nas
diversas dotações da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão
para 2021, 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. Pronunciou o senhor
presidente: Neste momento passamos para o encerramento de mais uma sessão, é
assim quero agradecer novamente a Deus, por mais essa dádiva de tarmos aqui
mais uma vez presente, discutindo e votando é projetos que beneficia o nosso povo,
né, que era um orçamento da Câmara que estava aqui parado né, e neste momento
nós cabamos de aprovar, nós vereadores cabamos de aprovar esse pro...projeto e
repassando esse orçamento que estava aqui na Câmara sobrando para o executivo
no caso aqui foi autorizado um a abertura de crédito suplementar, né, pra o fundo, o
fundo municipal de saúde aonde esse projeto, esse projeto, esse valor vai ser
distribuído, mais quero aqui neste momento é agradecer os companheiros,
agradecer a todos os funcionários da Câmara onde estamos aqui fazendo, eu tenho
certeza que estão fazendo, estão fazendo aqui um brilhante trabalho aqui juntos
nesta Casa de Leis. Neste momento quero também é agradecer aí quem está nos
ouvindo, quem está nos assistindo né através da redes sociais, através do fecebook
da Câmara em deixar aqui meu abraço fraterno a todos desejando aí uma boa tarde
noite a todos Neste momento em nome de Deus declaro encerrada essa Sessão
82
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

Ordinária 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, 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2021.

João Trancoso
Presidente

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