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

Ata da 18ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 20 de Novembro de 2018.
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às dezoito horas e
trinta minutos, 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 1 Pedro Capítulo 3 Versículos 11. Após a
Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso. Em nome de Deus
Eu declaro aberta a Sessão. Todos os senhores vereadores foram convocados para
esta Sessão Extraordinária com a finalidade exclusiva para discutir e votar a Matéria
do Poder Executivo, conforme Convocação feita na 17ª – décima sétima Sessão
Extraordinária realizada neste dia vinte do mês de novembro do ano de dois mil e
dezoito. Em seguida pronunciou o senhor presidente: Peço ao primeiro Secretário
Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura dos projetos. Projeto de Lei Executivo nº
069/2018 – Abre crédito especial e altera anexos do PPA e LDO de 2018, e dá
outras providências. Por questão de Ordem o vereador Aristeu Reetz pediu a
dispensa da leitura dos projetos e das mensagens. O senhor presidente coloca em
votação o pedido de dispensa das leituras feitas pelo vereador Aristeu Reetz. Quem
for favorável permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade
Projeto de Lei Executivo nº 070/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal realizar
doações de material esportivo a equipes de futebol amador participantes do
campeonato Municipal de futebol de campo, e dá outras providências; Projeto de Lei
Complementar nº 005/2018 – Dispõe sobre o Código Municipal de Meio Ambiente do
Município de Vila Pavão/ES, e dá outras providências; Projeto de Lei Complementar
nº 006/2018 – Dispõe sobre a instituição das taxas devidas para o licenciamento
ambiental de empreendimentos, atividades e/ou serviços considerados efetiva ou
potencialmente poluidores e/ou degradadores do meio ambiente no Município de
Vila Pavão – ES. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de
Urgência Especial do Projeto de Lei Executivo nº 069/2018 – Abre crédito especial e
altera anexos do PPA e LDO de 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. Urgência aprovada
por unanimidade. Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do Projeto
de Lei Executivo nº 070/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal realizar
doações de material esportivo a equipes de futebol amador participantes do
campeonato Municipal de futebol de campo, 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. Urgência
427
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

aprovada por unanimidade. Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial do
Projeto de lei Complementar nº 005/2018 – Dispõe sobre o Código Municipal de
Meio Ambiente do 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. Urgência
Reprovada por unanimidade. Coloco em discussão o Regime de Urgência Especial
do Projeto de lei Complementar nº 006/2018 – Dispõe sobre a instituição das taxas
devidas para o licenciamento ambiental de empreendimentos, atividades e/ou
serviços considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadores do
meio ambiente no Município de Vila Pavão – ES. Está em discussão. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Urgência Reprovada por unanimidade. Prossegue o senhor
presidente: Passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto de Lei
Executivo nº 069/2018 – Abre crédito especial e altera anexos do PPA e LDO de
2018, e dá outras providências. Está em discussão o Projeto. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça
sentando ao contrário se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Coloco em
discussão o Projeto de Lei Executivo nº 070/2018 – Autoriza o Poder Executivo
Municipal realizar doações de material esportivo a equipes de futebol amador
participantes do campeonato Municipal de futebol de campo, 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 por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: Encaminho
paras comissões analisarem e emitirem os seus respectivos pareceres dos projetos
de Lei Complementar nº 005/2018 e 006/2018. Prosseguindo o senhor presidente:
Passamos para o encerramento quero agradecer a todos colegas, os nobres
colegas, agradecer a presença das funcionárias dessa Câmara Municipal, dos
funcionários Câmara Municipal, agradecer a presença do Excelentíssimo senhor
prefeito Irineu Wutke, do Excelentíssimo secretário é de meio ambiente Brás Maré,
do Excelentíssimo senhor secretário de agricultura é José Henrique. Como não
temos mais nenhum assunto a tratar em nome de Deus eu declaro encerrada essa
Sessão Extraordinária, e uma boa noite a todos, e para constar, Eu Primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss, lavrei a presente Ata que depois de aprovada
será assinada. Vila Pavão – ES, 20 de novembro de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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