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

Ata da 16ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 11 de Outubro de 2018.
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 17:00 horas
(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 Extraordinária em sua Sétima-Legislatura sob a
Presidência do Vereador João Trancoso. O Senhor Presidente solicita a
tesoureiro(a) Nilza Machado de Oliveira para fazer a chamada nominal dos
Vereadores presentes: Aristeu Reetz, Edvaldo Rodrigues Santos, Francisco de Assis
Campos, Gecimar Rodrigues, João Trancoso, Juvenal Medici Ferreira, Valdeci Buge,
Vera Lucia Elias de Souza. Após verificação do Quórum Regimental, o Senhor
Presidente solicita o (a) vereador (a) Vera Lucia Elias de Souza para lecionar a
Leitura Bíblica encontrada no livro de Salmos Capítulo 127 Versículos 1-4. Após a
Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso. Em nome de Deus
Eu declaro aberta a Sessão. Em seguida o senhor presidente solicita ao vereador
Gecimar Rodrigues para ocupar o Lugar do primeiro Secretário Marcos Laurenço
Kloss para dar prosseguimento aos trabalhos. Prossegue o senhor presidente:
Todos os senhores vereadores foram convocados para esta Sessão Extraordinária
com a finalidade exclusiva para discutir e votar Matéria do Poder Executivo,
conforme Edital de Convocação. Logo após o Senhor Presidente solicita a
Tesoureiro (a) Nilza Machado de Oliveira para fazer para fazer a Leitura da Ordem
do dia, como segue: Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo n°
060/2018- Autoriza abertura de crédito suplementar no percentual de 15% (quinze
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, 1.125/2018,
1.145/2018 e 1.156/2018, e dá outras providências. Por questão de Ordem o
vereador Aristeu Reetz pediu a dispensa da leitura do projeto solicitou que fosse lida
somente a mensagem. O senhor presidente coloca em votação o pedido de
dispensa da leitura feita pelo vereador Aristeu Reetz. Quem for favorável permaneça
sentado ao contrário se levante. Aprovado pela maioria absoluta com a ausência do
vereador Marcos Laurenço Kloss. Pronunciamento do Senhor Presidente – Coloco
em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo n°
060/2018- Autoriza abertura de crédito suplementar no percentual de 15% (quinze
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, 1.125/2018,
1.145/2018 e 1.156/2018, e dá outras providências. Está em discussão a urgência
do projeto. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for
favorável ao Regime de Urgência permaneça sentado ao contrário se levante.
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Aprovado pela maioria absoluta com a ausência do vereador Marcos Laurenço
Kloss. Pronunciou o senhor presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em
discussão o Projeto de Lei Executivo n° 060/2018- Autoriza abertura de crédito
suplementar no percentual de 15% (quinze 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, 1.125/2018, 1.145/2018 e 1.156/2018, e dá
outras providências. Pronunciou o senhor presidente: Está em discussão o projeto.
Com a Palavra o vereador Edvaldo Santos Rodrigues. “Assim se pronunciou”.
Excelentíssimo presidente boa tarde, boa tarde aos nobres companheiros
vereadores, vereadora Vera, em nome da vereadora Vera saúdo as secretarias da
Câmara Municipal. Eu quero aqui mais uma vez, vim aqui pouco aqui nessa tribuna
só para agradecer ao Excelentíssimo senhor presidente, nobres companheiros
vereadores por vocês e parabeniza-los também por vocês estará se
desempenhando o melhor aceitando a aprovação desses 15% (quinze por cento)
dando condição ao chefe do executivo desenvolver mais o trabalho do nosso
município. As minhas palavras são só de agradecimento e parabenizar a todos os
companheiros vereadores. Ok! O meu muito obrigado. Pronunciou o senhor
presidente: Está em discussão o projeto. Com a Palavra o vereador Gecimar
Rodrigues. “Assim se pronunciou”. Boa tarde senhor presidente, boa tarde a todos.
Nós acabamos de aprovar a urgência desse projeto e é do conhecimento de todos é
uma necessidade sim essa abertura de crédito de suplementação para que o
executivo possa finalizar o ano de 2018 (dois mil e dezoito) não vejo nenhuma
dificuldade de estar votando os 15% (quinze por cento), só quero me manifestar aqui
a dificuldade de dar o meu voto no parecer que apareceu agora pouco para que eu
assinasse como presidente da Comissão de Legislação e Justiça e eu não tinha
conhecimento dessa reunião, nós até onde eu sei, nós não a reunimos para tal
finalidade e eu não assinei e eu a proposito eu queria que encaminhasse para as
comissões para que a gente pudesse votar na terça –feira mais como não vamos ter
prazo pra fazer isso, então acredito que pelo que eu já ouvi os companheiros vão
votar favorável então eu quero me abster porque eu não participei da reunião de
comissão, não assinei o parecer como presidente e nem assino porque eu não
participei, gostaria até de salientar aqui que doravante nós pudéssemos nos
organizar melhor porque eu acho que a comissão tem poder pra tal, mais tem que se
reunir, registrar em ata porque da maneira que nós estamos fazendo está errado por
isso que eu não assinei e não assino e vou abster deste voto. Está em discussão o
projeto. Não havendo mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável
sentado ao contrário se levante. Projeto Aprovado por 06 (seis) votos favoráveis e 01
(uma) abstenção com a ausência do vereador Marcos Laurenço Kloss. Prossegue o
senhor presidente neste momento queremos encerrar essa sessão agradecer aos
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nobres edis, agradecer a presença do doutor Celso, Carlinhos, das funcionárias
desta Casa. 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 Gecimar Rodrigues, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será
assinada. Vila Pavão – ES, 11 de outubro de 2018.

João Trancoso
Presidente

Gecimar Rodrigues
Primeiro Secretário
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