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

Ata da 13ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 25 de Maio de 2018.
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 horas
(nove 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 (ausente), Edvaldo Rodrigues Santos, Francisco de Assis Campos,
Gecimar Rodrigues, João Trancoso, Juvenal Medici Ferreira (ausente), Marcos
Laurenço Kloss, Valdeci Buge, Vera Lucia Elias de Souza (ausente). 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 16 Versículos 1. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor
Presidente João Trancoso peço ao vereador Gecimar Rodrigues para assumir a
vice-presidência no lugar do vice-presidente Juvenal Medici Ferreira. Prossegue o
senhor presidente: Em nome de Deus Eu declaro aberta a Sessão. Neste momento
quero cumprimentar toda a mesa, o segundo secretário Francisco de Assis Campos,
primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss, o vice-presidente que está ocupando a
mesa neste momento Gecimar Rodrigues, cumprimentar o vereador Valdeci Buge e
o vereador Edvaldo Rodrigues Santos, cumprimentar doutor Celso, Zenilda e a Nilza
e a todos os funcionários desta Casa de leis. Todos os senhores vereadores foram
convocados para esta Sessão Extraordinária com a finalidade exclusiva para discutir
e votar o Projeto de Lei legislativo, conforme Edital de Convocação. Prossegue o
senhor presidente: Peço para fazer a leitura dos projetos. Projeto de lei Executivo nº
017/2018 - Autoriza pagamento das premiações das equipes vencedoras dos
campeonatos de futebol das modalidades veterano, juvenil e aspirante, disputados
no Município de Vila Pavão/ES, e dá outras providências. Por questão de Ordem o
vereador Edvaldo Rodrigues Santos pediu a dispensa da leitura dos projetos, pediu
que fossem lidas somente as mensagens. O senhor presidente coloca em votação o
pedido do vereador. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado pela maioria absoluta com a ausência dos vereadores Aristeu Reetz,
Juvenal Medici Ferreira e Vera Lucia Elias de Souza. Projeto de lei Executivo nº
032/2018 - Abre Crédito Especial e altera anexos do PPA e LDO 2018, e dá outras
providências. Após a leitura do projeto prossegue o senhor presidente: Coloco em
discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo nº 017/2018 Autoriza pagamento das premiações das equipes vencedoras dos campeonatos de
futebol das modalidades veterano, juvenil e aspirante, disputados no Município de
Vila Pavão/ES, 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. Aprovado pela maioria absoluta com a
ausência dos vereadores Aristeu Reetz, Juvenal Medici Ferreira e Vera Lucia Elias
de Souza. Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei
Executivo nº 032/2018 - Abre Crédito Especial e altera anexos do PPA e LDO 2018,
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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. Aprovado pela maioria absoluta com a ausência dos
vereadores Aristeu Reetz, Juvenal Medici Ferreira e Vera Lucia Elias de Souza.
Prossegue o senhor presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Peço para fazer a
leitura do Veto do Projeto de lei Legislativo 003/2018, bem como o Parecer da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação referente ao Veto. Por questão de
ordem o Vereador Valdeci Buge pediu a dispenda da leitura do Veto e do Parecer da
Comissão. O senhor presidente coloca em votação o pedido feito pelo vereador.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado pela maioria absoluta com a ausência do dos vereadores Aristeu Reetz,
Juvenal Medici Ferreira e Vera Lucia Elias de Souza. Coloco em discussão o veto do
Projeto de Lei Legislativo nº 003/2018 – Acrescenta Parágrafo Único, no artigo 9º da
lei nº 941 de 05 de maio de 2014, e dá outras providências. Está em discussão o
Veto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Peço ao primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a chamada nominal dos Vereadores
para a votação do Veto. Pronunciou o primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss
neste momento em ordem alfabética vou estar convocando a todos os vereadores
presentes para estar dando o seu voto favorável ou contrário ao veto. Vereador
Aristeu Reetz (ausente). Vereador Edvaldo Rodrigues Santos; É, lembrando que se
seu voto for sim, você é favorável ao veto e se você votar não, você é contra ao
veto. Próximo vereador, vereador Francisco de Assis Campos. Próximo vereador
convido o vereador Gecimar Rodrigues. Próximo vereador convido o senhor
presidente João Trancoso. Próximo vereador é o vereador Juvenal Medici Ferreira
(ausente), passamos para o próximo vereador Marcos Laurenço Kloss. Próximo
vereador é o vereador Valdeci Buge. Próxima vereadora, vereadora Vera Lucia Elias
de Souza (ausente). Pronunciou o primeiro secretário: Encerrando assim a votação
senhor presidente. Pronunciou o senhor presidente: Peço ao primeiro secretário que
faça a contagem dos votos e que as células seja assinadas pelo presidente e pelo
secretário. Prossegue o senhor Presidente: contabilizados os votos é, são 06 (seis)
votos sim, favoráveis ao veto e 0 (zero) voto não, pela maioria absoluta que se
encontra aqui neste momento, absoluta com a ausência do dos vereadores Aristeu
Reetz, Juvenal Medici Ferreira e Vera Lucia Elias de Souza. Coloco em discussão o
Projeto de lei Executivo nº 017/2018 - Autoriza pagamento das premiações das
equipes vencedoras dos campeonatos de futebol das modalidades veterano, juvenil
e aspirante, disputados 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. Reprovado
pela maioria absoluta, com 05 (cinco) votos favorável e 0 (zero), com 05 (cinco)
votos é contrários e 0 (zero) voto favorável, com a ausência do dos vereadores
Aristeu Reetz, Juvenal Medici Ferreira e Vera Lucia Elias de Souza. Coloco em
votação – Peço para fazer a leitura do parecer das comissões referentes ao projeto
de Lei Executivo nº 030/2018 – Abre crédito especial e altera os anexos do PPA e
LDO 2018, e dá outras providências. Está em discussão o parecer da comissão.
Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”.
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Senhor presidente bom dia, em nome do presidente desta Casa de leis eu quero
cumprimentar todos os nobres companheiros vereadores e também aos funcionários
Desta Casa, o nosso amigo Paulo, as secretárias também que fazem parte de todos
trabalho desta casa de leis. Senhor presidente é, esse projeto foi um projeto além de
muito que foi aprovado Nesta Casa de leis, esse é um projeto muito brilhante para o
nosso município de Vila Pavão a qual a população do município tem solicitado por
muito tempo né, a construção de quebra-molas de quebra-molas no centro da
cidade aí de Vila Pavão e agora graças a Deus chegou a hora né, vemos aqui que
nós temos comércio, nós temos as igrejas, né, e outros. E também o que me
preocupava muito no centro de Vila Pavão é os ônibus que vem de faculdades,
motoqueiros, é, eu vejo assim as vezes, as vezes por muitos motoqueiros passando
no centro desta cidade as vezes a 80, 90,100 (oitenta, noventa, cem) quilômetros
por hora, vem os ônibus de faculdades que me preocupava, caminhões e outros e
chegou a hora quero parabenizar os vereadores que estão presentes aqui hoje
nessa Sessão Extraordinária, quero parabenizar o presidente desta Casa de leis o
senhor João Trancoso, quero parabenizar o primeiro Secretário desta Casa de leis o
vereador Marquim Kloss. Quero parabenizar o segundo Secretário desta Casa de
leis o vereador Francisco de Assis. Quero parabenizar também o vereador Gecimar
Rodrigues, vereador Valdeci Buge e eu vereador Edvaldo Rodrigues Santos
(Bafaela), hoje estamos aqui em 06 (seis) vereadores para a aprovação desse
projeto com a ausência da vereadora Vera do Jacó, vereador Aristeu Reetz e
também o vereador Juvenal Medici será muito bom a provação desse projeto para o
município de Vila Pavão, eu não sei quantos mais já foi também é fiscalizado né,
pelo engenheiro com certeza do Detran que é o órgão competente na construção
desses quebra-molas, acredito que o quebra-molas será mais ou menos direcionado
ele vai ser bem estendido né numa extensão de uns 2 m (dois metros) mais ou
menos de extensão é por aí dará mais segurança a nossa sociedade do município
de Vila Pavão, porém quero dizer a nossa população do município que foi aqui
citado os nomes dos vereadores que estão presentes e que vão aprovar esse
projeto na construção de quebra-molas no centro da cidade de Vila Pavão a qual
dará mais segurança aos pedestres, enfim, o objetivo da Câmara Municipal de Vila
Pavão é trabalhar pelo bem estar da sociedade pavoenses. Fica as minhas palavras
senhor presidente, quero aqui dizer aos senhores que o meu voto é sim pela
aprovação desse projeto de construção de quebra-molas no centro de Vila Pavão e
com certeza contarei com o voto também de cada um dos nobres companheiros
vereadores, fica aí as minhas palavras e o meu muito obrigado. Prossegue o senhor
presidente agradecendo ao vereador Edvaldo Rodrigues Santos. Pronunciou o
senhor Presidente: Está em discussão o Parecer das comissões. Não havendo mais
manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao
contrário se levante. Aprovado pela maioria absoluta com a ausência dos vereadores
Aristeu Reetz, Juvenal Medici Ferreira e Vera Lucia Elias de Souza. Coloco em
discussão o Projeto de lei nº 030/2018 – Abre crédito especial e altera anexos do
PPA e LDO 2018, 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. Aprovado pela maioria absoluta com a
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ausência dos vereadores Aristeu Reetz, Juvenal Medici Ferreira e Vera Lucia Elias
de Souza. Coloco em discussão o Projeto de lei nº 032/2018 – Abre crédito especial
e altera anexos do PPA e LDO 2018, 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. Aprovado pela maioria
absoluta com a ausência dos vereadores Aristeu Reetz, Juvenal Medici Ferreira e
Vera Lucia Elias de Souza. Neste momento passamos para a encerração da nossa
sessão agradecendo a presença dos nobres vereadores, a presença aí dos
funcionários da nossa Casa de Leis e desejo a todos um bom dia, bom trabalho a
todos que estão aqui neste dia e que Deus continue nos abençoando e nos dando
meu Deus forças necessária para o nosso bem estar. Como não temos mais
nenhum assunto a tratar e 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, 25 de maio
de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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