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

Ata da 15ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 16 de Agosto de 2018.
Aos dezesseis 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, 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 119 Versículos 105. Após a
Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso. 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 Juvenal, cumprimentar os vereadores Edvaldo,
Aristeu, Vera, Valdeci Buge e o vereador Rodrigues Santos, cumprimentar a
presidente do Sindicato Neusdete, Doutora Amanda, ex-vereador e ex-secretário de
agricultura Uelikson Boone (Bolinha), Cezar, Zenilda 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. Peço ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss
para fazer a leitura da Ordem do Dia: mensagem de Veto nº 002/2018 – resolvemos
vetar parcialmente, especificamente em relação ao texto da Emenda Substitutiva nº
003/2018, ao artigo 3º da lei complementar nº 027/2018. Prossegue o senhor
presidente; Coloco em discussão o Veto nº 002/2018 – que veta parcialmente,
especificamente em relação ao texto da Emenda Substitutiva nº 003/2018, ao artigo
3º da lei complementar nº 027/2018. Está em discussão o Veto nº 002/2018. Com a
palavra o (a) vereador (a) Vera Lucia Elias de Souza. “Assim se pronunciou”. É em
nome do presidente da Câmara eu cumprimento os nobres colegas vereadores,
quero cumprimentar os funcionários da Câmara, os funcionários da Prefeitura, é
cumprimentar o Bolinha né que é ex-vereador do município, a presidente do
Sindicato Neusdete, a advogada do Sindicato Amanda. E eu gostaria de estar
colocando aqui em discussão, discuti esse projeto essa convocação para essa
sessão extraordinária não precisava estar acontecendo, pois o projeto do bônus
para os funcionários efetivos do município já tinha sido, discutido né, devido a um
equivoco hoje estamos aqui para aprovar um veto parcial específico em relação uma
emenda substitutiva onde foi modificado um artigo do projeto que já tinha sido
discutido, tinha sido discutido com o sindicato, com a presença da presidente do
sindicato, com a assessoria jurídica da câmara e assessoria jurídica do executivo.
Então gostaria de estar chamando a atenção de nós vereadores que Isso não
aconteça mais, eu acredito que isso não vai acontecer mais porque somos nós
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vereadores que ficamos em evidencia, é o nosso nome que cai na malha, é da
população, é o executivo que aconteceu esse equivoco foi pelo executivo né mais é
nos que saímos o nome da população, então que a gente cuide para que isso não
aconteça mais e nós somos vereadores temos que ficar mais atentos a esses
acontecimentos. Meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente; Está em
discussão o veto 002/2018. Com a palavra o (a) vereador (a) Edvaldo Rodrigues
Santos. “Assim se pronunciou”. Bom dia Excelentíssimo Senhor Presidente, em
nome do presidente desta Casa de Leis, quero cumprimentar os nobres colegas
vereadores, Uelikson Boone ex-vereador e ex-secretário de agricultura do município
de Vila Pavão, Bebeto, Basseti, presidente do Sindicato, doutora Amanda. É
Amanda né? Seja muito bem vindo a Câmara Municipal, as funcionárias da Câmara.
É sobre o posicionamento da Vereadora Vera sobre a votação desse veto pode ter
certeza que a Câmara Municipal de Vila Pavão, eu o meu voto eu não vou falar o
meu voto porque o voto é secreto só para vocês olharem para minha satisfação
vocês já vão saber. Entendeu? É isso é uma valorização a mais aos nossos
funcionários entendeu, é do nosso município de Vila Pavão. E questionando sobre o
veto que foi enviado a Câmara vereadora Vera o prefeito Irineu Wutke ele agiu de
uma forma correta e ele agiu na hora certa. Certo! As coisas são feitas no limite ok!
Com paciência e o chefe do executivo em momento algum ele negou de favorecer o
bem estar para o município de Vila Pavão, estou aqui falando nome dele e falo o
nome da Câmara Municipal de Vila Pavão e vocês podem ter certeza que a minha
opinião é sempre para o bem estar da sociedade do nosso município, positivo esse
veto, chegou na hora certa, parabéns aos nossos funcionários do nosso município
de Vila Pavão o meu muito obrigado. Pronunciou o senhor presidente: obrigado
vereador. Neste momento vamos para votação do veto. Vamos fazer por ordem de
chamada, peço ao primeiro secretário que faça a ordem de chamada dos
vereadores. Pronunciou o primeiro secretário, o 1º (primeiro) vereador da fazer o seu
voto, vereador Aristeu Reetz, faz favor pega a cédula aqui comigo e dirigi até a
tribuna faça o seu voto e coloque na urna. Vereador Edvaldo Rodrigues Santos;
Vereador Francisco de Assis Campos, Vereador Gecimar Rodrigues; Vereador
Presidente Desta Casa João Trancoso; Vereador Juvenal Medici Ferreira; Vereador
Marcos Laurenço Kloss; Vereador Valdeci Buge; Vereador (a) Vera Lucia Elias de
Souza. Após a votação pronunciou o senhor presidente: Peço ao primeiro secretário
que faça a contagem dos votos. Prossegue o senhor presidente: Agora neste
momento temos que assinar as cédulas, que é o presidente e o primeiro secretário.
Pronunciou o senhor presidente: Neste momento chegou o resultado da votação.
Sendo 08 (oito) votos sim e 01 (um) não, no caso o veto está sendo aprovado por 08
(oito) votos favoráveis e 01 (um) ao contrário. Para finalizar o presidente agradece a
presença aqui de todos os edis que hoje por ser uma sessão extraordinária se
encontra todo mundo aqui no plenário aqui e agradecer imensamente a presença de
cada um de vocês que se encontra aqui neste momento, neste momento desejo a
todos um bom dia e que Deus nos abençoe. 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, 16 de agosto de 2018.
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Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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