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

Ata da 9ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 08 de Fevereiro de 2018.
Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 16:00 horas
(dezesseis 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 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 Provérbios Capítulo 5
Versículos 1 e 2. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João
Trancoso em nome de Deus Eu declaro aberta a Sessão. Prossegue o Senhor
Presidente Todos os senhores vereadores foram convocados para esta Sessão
Extraordinária com a finalidade exclusiva para discutir e votar os Projetos de Lei do
Executivo e legislativo, conforme Edital de Convocação. Prossegue o senhor
presidente: Peço ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura
do projeto. Projeto de lei Executivo nº 002/2018 – Autoriza abertura de crédito
suplementar no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), do total do
orçamento do Poder Executivo para 2018, além da previsão contida na Lei
Orçamentária nº 1.105/2017, dá outras providências. Por questão de Ordem o
vereador Edvaldo Rodrigues Santos pediu a dispensa da leitura do projeto, pediu
que fosse lido somente a mensagem. O senhor presidente coloca em votação o
pedido de dispensa de leitura feita pelo vereador Edvaldo. Coloco em votação.
Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por
unanimidade. Após a leitura da mensagem do projeto o senhor presidente
prossegue: Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de lei
Executivo nº 002/2018 – Autoriza abertura de crédito suplementar no percentual de
45% (quarenta e cinco por cento), do total do orçamento do Poder Executivo para
2018, além da previsão contida na Lei Orçamentária nº 1.105/2017, e dá outras
providências. Está em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto. Com a
palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Boa tarde
senhor presidente, boa tarde companheiros nobres vereadores, boa tarde vereadora
Vera e em nome da tarde vereadora Vera eu saúdo todas as mulheres aqui
presentes, quero aqui registrar a presença do secretário de agricultura do nosso
município de Vila Pavão José Henrique e seu irmão, presença do Excelentíssimo
senhor prefeito, a presença do nosso ilustre amigo aí vereador (Bolinha) Uelikson
Boone, o nosso procurador da prefeitura Vila Pavão eu queria aqui só clarear
algumas poucas palavras, agradecer também os nossos amigos ali atrás sejam
sempre bem vindos a essa Casa de leis. Nós entramos ali na sala e tivemos umas
poucas conversas, foi um entendimento muito bom quero até parabenizar os
senhores vereadores que chegamos ali ao entendimento, mais o bom senso, vai
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acontecer aqui nós vamos derrubar o regime de urgência. Certo! Porque no
momento chegou prefeito a nossa mão aqui aqueles, aqueles pedidos que vieram lá
de fora que a moça chegou para entregar o senhor, como não tinha protocolado
agora chegou na nossa mão agora pouco ficou assim muito em cima da hora pra ser
analisado, entendeu, parece que são várias folhas 34 (trinta e quatro) paginas eu
não sei mais aqui são todos de acordo até mesmo todos os vereadores como nós
conversamos ali achei muito bonita as colocações de cada um dos nobres
vereadores, a gente vai derrubar o regime de urgência mais com o bom senso é
obvio que a nossa tendência é trabalhar em parceria com a chefe do executivo
desempenhando o melhor trabalho para o bem estar da nossa sociedade
pavoenses. Certo! Então na quinta-feira né senhor presidente provavelmente na
quinta-feira é nós já vamos fazer analise todo mundo junto vai participar, a comissão
vai analisar mais achei bonito a colocação da comissão em convidar todos os 09
(nove) vereadores para estar presente, isso aí é, é, chegamos ao consenso de
entendimento melhor onde possamos trabalhar em parceria, espero que os senhores
entendam que aqui os 09 (nove) vereadores estão disposto a se desempenhar a
melhor porcentagem para dar um gás ao nosso chefe do executivo caminhar e essas
são as minhas poucas palavras e desejar a todos uma ótima tarde, fico aí o meu
agradecimento a presença de cada um de vocês e desejar a todos um bom feriado e
obrigado presidente. Prossegue o senhor presidente. Está em discussão o regime
de urgência do projeto. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação
Regime de Urgência Especial do Projeto. Quem for favorável permaneça sentado ao
contrário se levante. Reprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente:
neste momento encaminho o Projeto de lei Executivo nº 002/2018, para as
comissões analisarem e emitirem os seus respectivos pareceres. Neste momento
quero assim encerrar agradecendo a presença de cada um de vocês que
compareceu. Como não temos mais nada 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, 08 de Fevereiro de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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