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

Ata da 7ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida
no dia 27 de julho de 2021.
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 9:00 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 Oitava-Legislatura sob a Presidência do
Vereador João Trancoso. Quero aqui iniciar primeiramente agradecer a Deus que é
o nosso todo poderoso, que nos dá a vida e quem nos dá a força também. Né? Nos
nossos trabalhos, nos nossos entendimentos é assim sempre ampliando a nossa
visão, que assim dentro desse parlamento é que necessitamos. Né? Da graça do
nosso Deus todo poderoso, eu acho que ele é em primeiro lugar. É cumprimentar e
estender o meu bom dia a todos os internautas, a todas que está neste momento
nos assistindo através das redes sociais, através do fecebook Câmara Municipal de
Vila Pavão sintam-se abraçado por todos nós vereadores. Também cumprimentar a
nossa primeira Secretária Neusdete Rossini Moreira, cumprimentar o nosso
vereador Vagno Bento Felício, cumprimentar o vereador Aristeu Reetz,
cumprimentar o vereador Jadismar Alves de Macêdo, cumprimentar o vereador
Marcos Antonio da Silva, cumprimentar o vereador Francisco de Assis Campos, e
cumprimentando o nosso vereador segundo secretário da Câmara Municipal José
Carlos Biral, cumprimentando aqui também a nossa recém-chegada, a nossa
assessora legislativa Rúbia e cumprimentar doutora Marcela, cumprimentar
Estefânia, afinal cumprimentar o Paulo, o Cléber, Zenilda, Daiana, afinal a todos.
Esta é uma Sessão Extraordinária a 7ª (sétima) Sessão Extraordinária da 8ª (oitava)
Legislatura da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES., em 27 (vinte e sete) do 07
(sete) de 2021 de dois mil e vinte é um). Logo após o senhor presidente solicita a
primeira Secretária Neusdete Rossini Moreira para fazer a chamada nominal dos
Vereadores presentes: Aristeu Reetz, Francisco de Assis Campos, Jadismar Alves
de Macêdo, João Trancoso, José Carlos Biral, Juvenal Medici Ferreira (Ausente),
Marcos Antonio da Silva, Neusdete Rossini Moreira, Vagno Bento Felício. Após
verificação do Quórum Regimental, o Senhor Presidente solicita ao vereador Marcos
Antonio da Silva para lecionar a Leitura Bíblica encontrada no livro de Salmos
Capítulo 34 Versículos 1 - 5. Após a Leitura Bíblica, pronunciou o Senhor Presidente
em nome de Deus Eu declaro aberta a Sessão. Pronunciou o senhor presidente:
Todos os senhores vereadores foram convocados para está Sessão Extraordinária
com a finalidade exclusiva para discutir e votar os projetos de Leis do Poder
Executivo, conforme Edital de Convocação. Prossegue o Senhor presidente: Neste
momento peço a primeira Secretária Neusdete Rossini Moreira para fazer a leitura
do projeto: Projeto de Lei Executivo Nº 037/2020 – Institui o Fundo Municipal de
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Educação Infantil e do Ensino Fundamental – FMEIEF, no âmbito Municipal, e dá
outras providências. Observação: Por causa da ausência do vice-presidente
Juvenal Medici Ferreira o senhor presidente solicitou a primeira secretaria Neusdete
Rossini Moreira para compor a Mesa Diretora no lugar do vice-presidente o segundo
secretário José Carlos Biral para ocupar o lugar da primeira secretaria. Composta
mesa continuou a leitura do projeto em pauta. Leitura do Projeto: Projeto de Lei
Executivo Nº 037/2021 – Institui o Fundo Municipal de Educação Infantil e do Ensino
Fundamental – FMEIEF, no âmbito Municipal, e dá outras providências. Por questão
de ordem o vereador Marcos Antonio da Silva pediu a dispenda da leitura do projeto,
solicitou que fosse lida somente a mensagem. O senhor presidente coloca em
votação o pedido de dispensa feita pelo referido vereador. Quem for favorável à
dispensa permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado pela maioria
absoluta com a ausência do vereador Juvenal Medici Ferreira. Após a leitura do
projeto, prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência
Especial do Projeto de Lei Executivo Nº 037/2021 – Institui o Fundo Municipal de
Educação Infantil e do Ensino Fundamental – FMEIEF, no âmbito Municipal, e dá
outras providências. Está em discussão a urgência do projeto. Não havendo
nenhuma manifestação, coloco em votação. Quem for favorável à urgência
permaneça sentado ao contrário se levante. Regime de Urgência Aprovado pela
maioria absoluta com ausência do vereador Juvenal Medici Ferreira. Passamos
para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o Projeto de Lei Projeto de Lei Executivo
Nº 037/2021 – Institui o Fundo Municipal de Educação Infantil e do Ensino
Fundamental – FMEIEF, no âmbito Municipal, 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 ausência do vereador Juvenal Medici Ferreira.
Encerramento: Quero aqui novamente agradecer a Deus por mais essa sessão de
trabalhos, onde estamos aqui sempre pra defender o nosso município e os nossos
munícipes, e assim trabalhamos com seriedade e honestidade esse é o nosso ramo.
Neste momento em nome de Deus declaro encerrada essa Sessão Extraordinária, e
para constar, Eu Primeiro (a) Secretário (a) José Carlos Biral, lavrei a presente Ata
que depois de aprovada será assinada. Vila Pavão – ES, 27 (vinte sete) dias do mês
de julho de 2021.

João Trancoso
Presidente

José Carlos Biral
Segundo – Secretário
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