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

Ata da 14ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 21 de junho de 2018.
Aos vinte e um dias do mês de junho 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 (ausente), 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 91
Versículos 11. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João
Trancoso: Em nome de Deus Eu declaro aberta a Sessão, peço ao vereador
Gecimar Rodrigues para assumir a vice-presidência no lugar do vice-presidente
Juvenal Medici Ferreira. Prossegue o senhor presidente: 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 os vereadores Valdeci,
Vera, Aristeu e Edvaldo 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 os Projetos de Leis Executivo e legislativo, conforme
Edital de Convocação. Prossegue o senhor presidente: Peço para fazer a leitura dos
projetos. Projeto de lei Executivo nº 034/2018 – Cria 05 (cinco) vagas para o cargo
de provimento efetivo de Motorista, Referência 03, e dá outras providências. Por
questão de Ordem o vereador Aristeu Reetz 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 do vereador
Juvenal Medici Ferreira. Projeto de lei Executivo nº 035/2018 - Abre Crédito Especial
e altera anexos do PPA e LDO 2018, e dá outras providências. Projeto de lei
Executivo nº 036/2018 - Autoriza abertura de crédito suplementar no percentual de
30% (trinta por cento), do total do orçamento do Poder Executivo para 2018, além da
previsão contida na Lei Orçamentária nº 1.105/2017 e nas Leis nº 1.110/2018 e
1.125.2018, e dá outras providências. Projeto de lei Executivo nº 037/2018 - Altera
redação do art. 1º; do art. 2º, acrescentando os incisos I, II, III e IV, e parágrafos 1º e
2º; do art. 3º, acrescentando o parágrafo único; do art. 4º, acrescentando os incisos
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X; acrescenta o art. 5º, e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e
alíneas; acrescenta o art. 6º e incisos I, II, III, IV, V e VI; acrescenta os arts. 7º, 8º,
9º e 10, este último renumerando o art. 4º, da Lei nº 182/97, que cria o Fundo
Municipal de Educação de Vila Pavão – FME/VP, e dá outras providências. Projeto
de lei Executivo nº 038/2018 - Cria 05 (cinco) vagas para o cargo de provimento
efetivo de Auxiliar Administrativo, Referência 03, e dá outras providências. Indicação
324
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

nº 008/2018 – de autoria do vereador Gecimar Rodrigues que solicita ao Presidente
desta Casa legislativa, após aprovação em Plenário, remeta ao Excelentíssimo
senhor Prefeito Irineu Wutke, a presente indicação para que o mesmo, envide
esforços, para que, em parceria com as Associações de produtores rurais
organizadas, no sentido de instalar placas educativas de trânsito e informações
turísticas nos Patrimônios de Todos os santos e Todos os Anjos, localizados na zona
rural deste município. Após a leitura dos projetos prossegue o senhor presidente:
Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº
034/2018 – Cria 05 (cinco) vagas para o cargo de provimento efetivo de Motorista,
Referência 03, 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. Aprovada pela maioria absoluta com a
ausência do vereador Juvenal Medici Ferreira. Prossegue o senhor presidente:
Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº
035/2018 - Abre Crédito Especial e altera anexos do PPA e LDO 2018, 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. Aprovada pela maioria absoluta com a ausência do vereador
Juvenal Medici Ferreira. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o
Regime de Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº 036/2018 - Autoriza
abertura de crédito suplementar no percentual de 30% (trinta por cento), do total do
orçamento do Poder Executivo para 2018, além da previsão contida na Lei
Orçamentária nº 1.105/2017 e nas Leis nº 1.110/2018 e 1.125.2018, e dá outras
providências. Está em discussão a Urgência do Projeto. Com a palavra o vereador
Aristeu Reetz. “Assim se pronunciou”. Bom dia presidente, bom dia meu colegas, o
presidente e nossos colegas vamos fazer o seguinte: Vamos derrubar a urgência
desse projeto e vamos mandar para as comissões, eu peço o voto de vocês para
derrubar a urgência desse projeto e mandar para as comissões para discutir isso.
Obrigado. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao Excelentíssimo vereador
Aristeu. Está em discussão a Urgência do Projeto. Não havendo mais manifestação.
Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Urgência Reprovado pela maioria absoluta com a ausência do vereador Juvenal
Medici Ferreira. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto de lei Executivo nº 037/2018 - Altera redação do art.
1º; do art. 2º, acrescentando os incisos I, II, III e IV, e parágrafos 1º e 2º; do art. 3º,
acrescentando o parágrafo único; do art. 4º, acrescentando os incisos I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX e X; acrescenta o art. 5º, e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e alíneas;
acrescenta o art. 6º e incisos I, II, III, IV, V e VI; acrescenta os arts. 7º, 8º, 9º e 10,
este último renumerando o art. 4º, da Lei nº 182/97, que cria o Fundo Municipal de
Educação de Vila Pavão – FME/VP, 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 do vereador Juvenal Medici Ferreira. Prossegue o
senhor presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto
de lei Executivo nº 034/2018 – Cria 05 (cinco) vagas para o cargo de provimento
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efetivo de Motorista, Referência 03, 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 do vereador Juvenal Medici Ferreira. Prossegue o senhor
presidente: Coloco em discussão o Projeto de lei Executivo nº 035/2018 - 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. Projeto Aprovado
pela maioria absoluta com a ausência do vereador Juvenal Medici Ferreira.
Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Projeto de lei Executivo nº
037/2018 - Altera redação do art. 1º; do art. 2º, acrescentando os incisos I, II, III e IV,
e parágrafos 1º e 2º; do art. 3º, acrescentando o parágrafo único; do art. 4º,
acrescentando os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X; acrescenta o art. 5º, e
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e alíneas; acrescenta o art. 6º e incisos I, II, III, IV, V e
VI; acrescenta os arts. 7º, 8º, 9º e 10, este último renumerando o art. 4º, da Lei nº
182/97, que cria o Fundo Municipal de Educação de Vila Pavão – FME/VP, 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 pela maioria absoluta com a ausência do
vereador Juvenal Medici Ferreira. Prossegue o senhor presidente: Coloco em
discussão a Indicação nº 008/2018 – de autoria do vereador Gecimar Rodrigues que
solicita ao Presidente desta Casa legislativa, após aprovação em Plenário, remeta
ao Excelentíssimo senhor Prefeito Irineu Wutke, a presente indicação para que o
mesmo, envide esforços, para que, em parceria com as Associações de produtores
rurais organizadas, no sentido de instalar placas educativas de trânsito e
informações turísticas nos Patrimônios de Todos os santos e Todos os Anjos,
localizados na zona rural deste município. Está em discussão a Indicação. Não
havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação a Indicação. Quem for
favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Indicação Aprovada pela
maioria absoluta com a ausência do vereador Juvenal Medici Ferreira. Prossegue o
senhor presidente: Encaminho paras comissões analisarem e emitirem os seus
respectivos pareceres aos projetos de Leis Executivos nº 036/2018 e nº 038/2018.
Neste momento passamos para o encerramento, quero encerrar mais essa Sessão
do dia 21 (vinte e um) de junho de 2018 (dois mil e dezoito), (...). Neste momento
quero encerrar desejando a todos um bom dia e que Deus nos abençoe, amém.
Como não temos mais nenhum assunto a tratar e em nome do Deus Santo eu
declaro encerrado 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, 21 de Junho de 2018.
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João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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