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

Ata da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, ocorrida no
dia 15 de Maio de 2018.
Aos quinze dias do mês maio do ano de dois mil e dezoito, às 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 Ordinária em sua Sétima-Legislatura sob a Presidência do Vereador João
Trancoso. Prosseguindo 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 fazer a Leitura Bíblica
encontrada no livro de 1 Pedro Capítulo 3, Versículo 11-12. Após a Leitura Bíblica,
pronunciou o Senhor Presidente João Trancoso, neste momento em nome de Deus
declaro aberta essa Sessão. Quero primeiramente cumprimentar a Mesa diretora,
segundo secretário vereador Francisco, primeiro Secretário vereador Marcos, vicepresidente vereador Juvenal, cumprimentar vereador Gecimar, vereador Valdeci
Buge, vereadora Vera, vereador Aristeu, e vereador Edvaldo Rodrigues Santos,
secretário de finanças Valdeci Berger e as funcionárias Nilza e Zenilda, Contador
Carlinhos, ex-vereador e ex-secretário Bolinha, presidente da igreja católica
Francinha, presidente da associação do Quinze, Rogério Briel, Dona Emília Hammer
Pagung em nome dela cumprimento toda família Pagung. Prossegue o senhor
presidente: solicitando ao primeiro Secretário Marcos Laurenço Kloss para
mencionar a ultima ata. Ata da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vila
Pavão – ES, ocorrida no dia 02 (dois) dias do mês de maio do ano de 2018 (dois mil
e dezoito). Está em discussão a Ata. Não havendo nenhuma manifestação. Coloco
em votação a Ata. Quem for favorável permaneça sentado ao contrário se levante.
Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente: solicitando ao primeiro
Secretário Marcos Laurenço Kloss para fazer a leitura do Expediente do Dia como
segue: Projeto de lei Executivo nº 030/2018 – Abre crédito especial e altera anexos
no PPA e LDO de 2018, e dá outras providências. Por questão de Ordem o vereador
Juvenal Medici Ferreira pediu a dispensa da leitura dos projetos, pediu que fossem
lidas somente as mensagens. O senhor presidente coloca em votação o pedido de
dispensa da leitura feita pelo vereador Juvenal Medici Ferreira. Quem for favorável
permaneça sentado ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de
lei Executivo nº 031/2018 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2019, e dá outras providências. Projeto de lei
Legislativo nº 006/2018 – Denomina ARTUR PAGUNG a CMEA Praça Rica, e dá
outras providências. Indicação nº 006/2018 – de autoria do vereador do Aristeu
Reetz da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, que solicita o Senhor Presidente
desta honrada Casa legislativa, após aprovação do Egrégio Plenário, remeta ao
Senhor prefeito a presente Indicação para que, nos termos da lei, promova com a
máxima urgência, a reforma do posto de saúde da sede deste município. Indicação
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nº 007/2018 – de autoria dos vereadores do Aristeu Reetz da Câmara Municipal de
Vila Pavão – ES, que solicita o Senhor Presidente desta honrada Casa legislativa,
após aprovação do Egrégio Plenário, remeta ao Senhor prefeito a presente
Indicação para que, nos termos da lei, implante Programa de recuperação Fiscal
Municipal – Refiz Municipal, de forma que o contribuinte possa saldar, através de
quitação, todas as suas dívidas tributárias junto à fazenda pública municipal.
Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o Regime de Urgência
Especial do Projeto de lei Legislativo nº 006/2018 – Denomina ARTUR PAGUNG a
CMEA Praça Rica, 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 por unanimidade. Prossegue
o senhor presidente. Neste momento quero conceder a palavra ao primeiro vereador
inscrito vereador Edvaldo Rodrigues Santos. “Assim se pronunciou”. Boa tarde
senhor presidente em nome do presidente desta casa de leis eu cumprimento todos
os nobres companheiros vereadores. Quero aqui estender o meu boa tarde a Dona
Emília em nome dela eu cumprimentos todos vocês que aqui estão presentes nessa
Sessão Ordinária nessa tarde de terça-feira para nós é um motivo de grande
satisfação, muita honra pra nós recebermos essa família brilhante. Uma família de
um grande amigo que deixou marcas no Município de Vila Pavão. Estava agora
pouco ouvindo o nosso ilustre vereador primeiro Secretário desta Casa de leis
questionando sobre o nome né que vai ser concedido a escola de Praça Rica que
vai ser o registro de muita honra, de muita honra, assim se todos as escolas de Vila
Pavão tivesse a honra de ter o registro com nome do seu Artur. Uma pessoa que
deixou grande lembrança, uma pessoa que, muito carismática, uma pessoa de, de
uma grande índole, um grande respeito e admirável. As minhas palavras aqui eu falo
em nome de toda família, que Deus abençoe que dê o conforto especial a todos
vocês. Fica aqui o meu agradecimento, o meu respeito com todo carinho a pessoa
dele e a todos vocês. Meu muito obrigado presidente. Prossegue o senhor
presidente agradecendo ao vereador Edvaldo Rodrigues Santos. O segundo
vereador a fazer o uso da Tribuna vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos e a todos, mais uma vez aqui queremos agradecer a
Deus em nome de nós todos aqui presentes. Quero cumprimentar o presidente,
cumprimentar o primeiro secretário, segundo secretário Francisco, vereadores,
vereadora Vera. Cumprimentar aqui Francinha Briel, presidente da associação do
Quinze. Né Francinha? Mais muito obrigado mais uma vez você aqui presente, estou
gostando de ver, aa mesma forma Rogério presidente da igreja católica Rogério tem
aí uma nova jornada. Né Rogério? Vai aprender muito, tem a escola do pai, você vai
longe. Cumprimentar os nossos funcionários, funcionárias, cumprimentar aqui o
nosso contador Carlinhos. Cumprimentar Valdecy secretário de finanças.
Cumprimentar Dona Emília e todos familiares aqui presentes. Eu quero senhor
presidente deixar aqui poucas falas, eu venho a essa tribuna nessa tarde do dia 15
(quinze) de 2018 (dois mil e dezoito), 15 (quinze) de maio é cobrar ao prefeito hoje
na solenidade que tivemos antes dessa nossos carreadores, nós estamos com a
metade do município dos 02 (dois) vereadores representando vamos para o 6º
(sexto) ano sem carreadores, hoje eu sei que tem máquinas vereadores trabalhando
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conheço algumas, tem um fecho mais direcionado a nossa região, representamos lá
metade do município não tem uma máquina pra fazer carreadores, então eu vejo
que cada vez que passa nós somos eleitos para representar o povo e servir o povo,
não se servir do povo é o que está acontecendo nesta administração. Só se serve
do povo mais não serve ao povo que é o nosso papel e não é só dos vereadores é
do executivo e do secretário de agricultura. Entendeu? Que ultimamente o seu
Henrique não atende o meu telefone eu não sei o de vocês. Né! Então assim é um
desconforto pra nós vereadores por quê? Nós estamos lá na roça sei que os
vereadores aqui da cidade, da sede é cobrado mais nós moramos lá, vereador
Valdeci sente isso na pele porque mora na roça, então assim se nós não temos
direito senhor presidente. Se nós não tiver direito há um carreador anual Daniel,
então nós pode enforcar a nossa profissão de lavrador, de agricultor porque nós não
... então assim eu não estou aqui batendo em prefeito, estou apenas justificando que
há um desentendimento vereadores de prefeito e vereadores. Eu acho que tem que
ter colegiado e mais respeito porque nós representamos o povo da mesma forma.
Conversei com o prefeito aqui segundo ele, ele vai ver que talvez essa semana vai
as máquinas pra lá, se ainda for ainda dá tempo 03, 04 (três, quatro) máquinas pra
fazer carreadores Valdecy e Carlinhos faz muito carreador num dia. Muito né?
Deixar aqui essa frase falei isso com o prefeito aí, nós temos que servir o povo e
esse é o nosso papel, não se servir do povo que é o que está acontecendo. Então
quero cumprimentar aqui o Bolinha ex-vereador, ex-secretário de agricultura sempre
aqui presente nas sessões. Deixar que o prefeito reflita isso daí senhor presidente
porque é muito carreador, é muitas pessoas que estão sofrendo, muitos podem
pagar mais muitos não podem né, então eu acho que tem ser revisto, tem que
pensado né, tira um pouco as máquinas né da localidade que está, não que lá onde
está eles não tem necessidade e não pode, sim, né, mais eu não sei o que está
acontecendo que as máquinas não saem, parece, eu não sei se tá fazendo o mundo
tanto nessa região pra cá porque não sai de lá e segundo o que eu sei são 04
(quatro) máquina senhor presidente, são 04 (quatro) máquina fazendo carreador faz
muito. A gente entende que Deus está sendo muito misericordioso como sempre foi
mandou chuva entendeu? Mais máquinas não saem, não tem jeito e eu
sinceramente deixei claro nós vamos ficar mais um ano sem terreiro e sem
carreador, eu nem falo mais por causa do terreiro, dá forma que tá aí não vai fazer.
Essas é minhas falas senhor presidente. Prossegue o senhor presidente
agradecendo o vice-presidente e em seguida: Observação: Neste momento eu me
desfaço a mesa e passo a presidência ao vice-presidente Juvenal Medici Ferreira
para fazer uso da Tribuna livre. Neste momento o vice–presidente Juvenal Medici
Ferreira assumindo a presidência concede a palavra ao vereador João Trancoso
para fazer uso da Tribuna livre. “Assim se pronunciou”. Mais uma vez quero aqui
cumprimentar a mesa e em nome do presidente Juvenal Medici Ferreira
cumprimentar os demais amigos, colegas vereadores. Cumprimentar aqui o
presidente da associação do Quinze, presidente da igreja Católica, o Bolinha,
Valdecy, Carlinhos e Zenilda. Cumprimentar aqui com muito carinho a Dona Emília
Hammer Pagung e seus filhos Daniel Pagung, Selma Pagung e Ozélia Pagung, as
netas Amanda Pagung e Karina Pagung e o genro Agno.com muito carinho, com
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muita satisfação tá, estamos né em nome do nosso é querido vice–presidente
vereador Juvenal que fez esse projeto legislativo concedendo o nome ao senhor
Artur Pagung que eu acho que tem, eu acho não, eu tenho certeza que tem um
grande merecimento tá, de ter o nome dele colocado naquela escola que representa
tá, a nossa comunidade lá do distrito de Praça Rica. E também quero aqui é tá
pedindo ao nosso prefeito municipal né, as questões a qual o nosso é vice–
presidente vereador Juvenal teve falando a questão dos carreadores de Praça Rica,
da comunidade não só Praça Rica mais tem lá ainda o Córrego Boa Sorte, tem u Rio
Quinze de Novembro né, tem o Córrego Praça Rica, eu creio que em cima aqui o
Praça Rica Seca como é chamado, Peneira, Laginha que possa aí tá olhando com
carinho e atendendo essas questões não só essas questões mais todas as questões
dessa, desse carreadores. E tem uma outra situação que eu já cansamos de falar
todos os colegas vereadores estão aqui né de prova, que todos nós é já falamos
muito, já, é, fomos lá conhecer a questão lá daquele posto de, daquela unidade de
saúde né, eu queria que o nosso Excelentíssimo prefeito olhasse com mais carinho
né e colocasse aquela unidade de saúde pra tá funcionando né , pra fazer
atendimento com mais qualidade aos nossos cidadãos aqui do nosso município de
Vila Pavão. No mais quero agradecer a todos né e meu muito obrigado. Neste
momento o presidente Juvenal Medici Ferreira desfaz a mesa a passa a presidência
ao presidente eleito João Trancoso para dar continuidade aos trabalhos. O senhor
presidente assumindo a presidência agradecer ao vice–presidente vereador Juvenal
Medici Ferreira. Prossegue o senhor presidente: Coloco em discussão o regime de
urgência especial do Projeto de lei Legislativo nº 006/2018 – Denomina ARTUR
PAGUNG a CMEA Praça Rica, 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 por
unanimidade. Em seguida, passamos para a Ordem do Dia: Coloco em discussão o
Projeto de lei Legislativo nº 006/2018 – Denomina ARTUR PAGUNG a CMEA Praça
Rica, e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Com a palavra o
vereador Juvenal Medici Ferreira. “Assim se pronunciou”. Mais uma vez senhor
presidente quero agradecer Vossa Excelência pela humildade que tem conduzido a
Mesa Diretora da Câmara de vereadores com a humildade que o senhor têm, com
os parceiros que nós temos aqui os nobres vereadores nós vamos ter muito o que
fazer ainda, tem muita coisa pra ser resolvida e assim eu quero colocar e
parabenizar o senhor por tudo que o senhor tem ensinado aqui, por tudo também
que o senhor tem aprendido que com humildade a gente vai longe vereadores. Eu
ao longo desses anos eu venho cada dia aprendendo mais. É eu acho que nós
temos que ver e também não podemos deixar de ver vereador Francisco aquilo que
foi bom certamente a política tem esse lado ruim, às vezes só vê o que foi ruim e o
que foi bom muitas das vezes fica esquecido Valdecy, então assim, eu quero pedir
aos vereadores como eu entendo com respeito nós vamos para 02 (dois) anos de
mandato Davi e família, essa câmara nunca teve assim uma discussão que levasse
pra casa problema que não resolvesse aqui e isso é de uma grande importância. O
que precisa hoje senhor presidente é o prefeito fazer o que a gente faz aqui. Vou
sair um pouquinho do regimento porque tem que ser colocado isso aqui servir o povo
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não se servir do povo. Eu não sei se vocês entenderam a dificuldade do executivo
de governar tá aí. Mais vamos ao que interessa. Eu quero direcionar a fala agora
aos vereadores e também ao senhor que é o presidente né, já aprovamos aqui
muitos projetos, já fizemos muita coisa boa né e hoje é uma tarde mais especial
também que vai ter 01 (um) e mais 02 (dois) projetos aqui bons, quero pedir a vocês
a aprovação desse projeto que denomina o nome do senhor Artur Pagung ao CMEA
Praça Rica, né. Todo mundo sabe que as escolas do município vereador Bolinha exvereador foi denominado, ficou Praça Rica só como CMEA né, e mesmo que
também que não fosse eu acho que é uma forma da gente reconhecer né, que as
coisas boas tem que permanecer Daniel e ficar na memória e o seu Artur deixou
uma história de vida muito bonita que eu não preciso aqui nem de relatar Carlinhos a
história do seu Artur que todo mundo conhece, homem sempre digno que as vezes
é, ele sempre falava comigo, a gente tem que dar o direito a quem têm e o meu
direito termina quando começa o seu. Eu conversava Daniel muito com ele né. A
gente trocava muita ideia e eu gostava de conversar com ele né. Mais aquilo que é
bom né, tem um versículo bíblico que diz: “Que Deus ama os bons e leva pra perto
dele”. Dona Emília a senhora ficou triste, a família também ficou triste, mais a
senhora tem que se sentir uma viúva alegre por ter tido honrado a senhora ao longo
desses anos uma pessoa igual o senhor Artur né, que muitas das vezes eu falava
com ele com uma visita e ele falava pra mim a dignidade de um homem começa na
sua casa, depois a escola, depois o trabalho né. O homem tem que ser digno, tem
que ser verdadeiro e tem que assumir os compromissos e daí pra frente Deus
prospera. Ne! Talvez alguns de vocês não tiveram a oportunidade de conversar com
o seu Artur igual eu tive, com o Marquim Kloss foi criado junto ... Vossa excelência
também que tem mais conhecimento vereador, vereador Vera. Estou direcionando a
vocês para que vocês aprovam uma coisa sabendo quem foi e quem é né, esse
nome que está sendo homenageado hoje aqui. Então o seu Artur deixou eu volto a
repetir uma história muito bonita. Eu não preciso aqui dizer já foi lido pelo nosso
vereador e secretário Marcos Kloss, pedir a vocês que aprove esse projeto que
vamos denominar essa escola CMEA Artur Pagung Praça Rica. Fica aqui esse
pedido pelo nosso trabalho ou não vou dizer pela nossa amizade que voto não se
vota pela amizade, vota-se pela coerência, vota pela dignidade, vota pelo projeto
sério que tem sustentabilidade jurídica e que permanece na lei orgânica. Fica aqui o
meu pedido, quero de uma forma carinhosa Daniel agradecer a Doma Emília,
agradecer a você, agradecer a Selma, agradecer a Ozélia, agradecer as duas netas
a Amanda e a Karina e o meu sobrinho que é genro dela, a alegria de tê-los aqui
com um todo mais especialmente vocês da família que ajudou, que é digno e que vai
dar continuidade a essa história com certeza. Né? Principalmente você tem mais
anos de experiência hoje aposentado trabalhou na caixa econômica e hoje tem uma
história de vida que vai chegar eu não vou dizer talvez ao pai mais o seu trajeto é
brilhante como toda família e Dana Emília tem que se sentir alegre Dona Emília, a
senhora tem uma família ilustra como pouco de nós vamos ter, uma história de vida
bonita, uma família que ama a senhora de verdade e que a senhora em momento
algum pode ficar entristecida. Entendeu? Que a senhora tem uma família que acolhe
e que vai sempre acolher a senhora nas horas boas e nas horas ruins. Esse é o meu
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voto a família de vocês. Meu muito obrigado. Prossegue o senhor presidente
agradecendo ao vice-presidente. Pronunciamento do presidente. Está em discussão
o projeto. Com a palavra o vereador Francisco de Assis Campos. “Assim se
pronunciou”. Boa noite a todos. Boa noite presidente Desta Casa e em nome do
presidente eu dou uma boa noite a todos os homens que estão aqui dentro e em
nome da vereadora Vera eu dou uma boa noite a todas as mulheres aqui dentro. Eu
só vou falar do seu pai 03 (três) palavras honestidade, educação e respeito por isso
vice-presidente o meu voto é sim. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao
Excelentíssimo vereador Francisco de Assis. Pronunciamento do presidente. Está
em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Edvaldo Rodrigues Santos.
“Assim se pronunciou”. Eu mais uma vez quero aqui citar sobre a pessoa do seu
Artur né, quero parabenizar ao vice-presidente Desta Casa seu Juvenal Medici,
parabéns viu vereador Juvenal o senhor tomou a iniciativa de, e fez algo que vai
ficar marcado nos nossos corações. Eu cheguei ao município de Vila Pavão Daniel
em 1978 (mil novecentos e setenta e oito) quando nós fomos morar na terra do
senhor Aldeque Sarter o senhor conhece toda família dona Emília lembra na época
eu era garotinho eu ia lá pra venda comprar algumas coisas, sapeca demais e
atentado não existia. E quero dizer aqui da a pessoa do seu Artur que ele foi uma
pessoa toda vida, inclusive na hora, na época quero citar algo aqui senhor
presidente na época em que eu bebia quantas vezes, quantas vezes o senhor Artur
saia da venda para me proteger, quantas vezes eu deitava na calçada pelo lado de
fora e ali na época tinha uma galera que sapeca, ele não deixava ninguém mexer.
Lembro do saudoso amigo Samuel na época era um dos balconistas da venda,
muito amigo, que Deus o tenha um bom lugar, mais quero aqui saudar a todos
vereadores, parabenizar o vice-presidente Desta Casa senhor Juvenal Medici por
essa iniciativa e por fazer indicação desse projeto nesta Casa de Leis, esse nome
que vai ficar marcado não só no coração da família mais esse nome vai ficar
marcado no coração de toda a sociedade do município de Vila Pavão e todos
aqueles que conheceu este grande guerreiro que Deus com certeza lhe concedeu
um lugar ao seu Artur Pagung, Deus abençoe a todos vocês. Parabéns vicepresidente. Prossegue o senhor presidente agradecendo ao Excelentíssimo
vereador Edvaldo Rodrigues Santos. Pronunciamento do presidente. Está em
discussão o projeto. Com a palavra o vereador Marcos Laurenço Kloss. “Assim se
pronunciou”. Cumprimento a todos e a todas com um boa noite senhor presidente
boa noite em nome do senhor cumprimento o vice- presidente Juvenal, segundo
secretário Francisco, as demais vereadores, vereadora Vera, a todos funcionários e
funcionárias desta Casa de leis, Francinha presidente da Associação, meu amigo
Bolinha também, Rogério presidente da comunidade católica de praça Rica, Valdecy
nosso secretário de finanças, doutor Carlinho nosso contador e o meu boa noite
também todo especial a família Pagung que está neste momento nos prestigiando a
presença de cada um de vocês onde nós temos a oportunidade neste momento de
estar apoiando e se Deus quiser aprovando esta indicação deste projeto de lei do
meu amigo Juvenal, e quero dizer que essa indicação Juvenal ela é muito especial e
é muito merecido a escola CMEA Praça Rica receber este nome o nome do senhor
Artur Pagung, como já foi falado uma pessoa dedicada que não media esforços para
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fazer o bem e ajudar a todos que ali passavam e também para ajudar o
desenvolvimento do nosso distrito, nosso patrimônio e também nosso município.
Falo nesta noite com muita alegria e também emocionado ao fazer parte desta
sessão onde, eu com certeza estarei votando favorável, então isto nos deixa muito
feliz principalmente por ter tido a oportunidade de fazer parte dos últimos dias do
senhor Artur Pagung né, onde me lembro que nas vezes que nós fomos a Colatina
no Hospital São José na ultima viagem eu que estava conduzindo aquele caro
juntamente com a Selma, Ozélia nós fomos juntos, tomamos o café da tarde ali
junto, fomos lá fizemos a consulta com ele depois quando médico deu a notícia que
ele teria que ficar internado, então ali ele ficou e depois infelizmente não voltou mais
com vida né, mais então quero dizer aqui que esse projeto dessa indicação é muito
merecido. Parabéns Juvenal, vamos todos votar sim peço aos companheiros,
companheira para votar sim e finalizo essas palavras dizendo o seguinte que em
umas das ultimas conversas que tive com o seu Artur Pagung ele me disse o
seguinte: acho que eu nunca falei isso pra ninguém de vocês ele me disse que, já
nos seus últimos dias, o dia que eu falecer com certeza eu vou partir feliz porque a
minha esposa, meus filhos e minhas filhas estão todos encaminhados. Eu dediquei a
minha vida para o futuro deles e hoje eu tenho certeza, estou feliz e posso afirmar
que todos estão encaminhados, todos estudaram, todos exercem uma boa
profissão. Estão vamos votar sim e que Deus possa nos abençoar. Prossegue o
senhor presidente agradecendo ao Excelentíssimo vereador Primeiro secretário pela
palavras. Pronunciamento do presidente. Está em discussão o projeto. Não havendo
mais manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado ao
contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a Indicação
nº 006/2018 – de autoria do vereador do Aristeu Reetz da Câmara Municipal de Vila
Pavão – ES, que solicita o Senhor Presidente desta honrada Casa legislativa, após
aprovação do Egrégio Plenário, remeta ao Senhor prefeito a presente Indicação para
que, nos termos da lei, promova com a máxima urgência, a reforma do posto de
saúde da sede deste município. Está em discussão a Indicação. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Prossegue o senhor presidente:
Coloco em discussão a Indicação nº 007/2018 – de autoria dos vereadores do
Aristeu Reetz da Câmara Municipal de Vila Pavão – ES, que solicita o Senhor
Presidente desta honrada Casa legislativa, após aprovação do Egrégio Plenário,
remeta ao Senhor prefeito a presente Indicação para que, nos termos da lei,
implante Programa de recuperação Fiscal Municipal – Refiz Municipal, de forma que
o contribuinte possa saldar, através de quitação, todas as suas dívidas tributárias
junto à fazenda pública municipal. Está em discussão a Indicação. Não havendo
nenhuma manifestação. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado
ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade. Encaminho para as comissões
analisarem e emitirem os seus os seus respectivo pareceres aos projetos de Leis
Executivo nº 030/2018 – Abre crédito especial e altera anexos no PPA e LDO 2018,
e dá outras providências e projeto de Lei Executivo nº 031/2018 – Dispõe sobre as
diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, e dá outras
providências. Prossegue o senhor presidente: Neste momento concedo a palavra a
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um membro da família Pagung o filho do senhor Artur Pagung que está sendo hoje
homenageado com o nome lá na escola CMEA Praça Rica para fazer o uso da
palavra. Com a palavra Daniel Pagung. “Assim se pronunciou”. Boa noite a todos,
senhor presidente, senhores membros da mesa diretora, senhores vereadores,
todos pelo menos alguns de nome de outros de vista é conhecidos nossos da nossa
família Pagung, presados visitante, eu cumprimento o Valdecy secretario de finanças
assim cumprimento também todos os demais presentes e querida família e minha
querida mãe. Obrigado ao vereador e os demais membros da Casa legislativa não
representa, não diz o tamanho do nosso, da nossa satisfação em receber essa
homenagem posta o nome de meu pai, colocando na escola de Praça Rica o nome
dele, eu falei pra todos, a gente está tomados pela emoção, ainda é muito recente
que a gente perdeu... Observação: Por problemas na gravação da ata não foi
possível transcrever toda fala do referido cidadão. Como não temos mais nenhum
assunto a tratar e em nome de Deus eu declaro encerrado essa Sessão Ordinária,
uma boa noite para todos, e para constar, Eu Primeiro Secretário Marcos Laurenço
Kloss, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será assinada. Vila Pavão – ES,
15 de maio de 2018.

João Trancoso
Presidente

Marcos Laurenço Kloss
Primeiro Secretário
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