
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

Biênio 2019/2020 
Sala das Sessões 

Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 
da Nona Legislatura da Câmara Municipal de Marilândia. 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Câmara 
Municipal de Marilândia sob a presidência do Vereador Paulo Costa e presentes os 
Vereadores Adilson Reggiani, Douglas Badiani, Evandro Vermelho, Ivaldo da Silva, Jocimar 
Rodrigues Santa na, Renato Meneghini, Silvano José Dondoni e Suzi Ever Lorenzoni. O 
Presidente Paulo Costa iniciou a décima segunda reunião ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Nona Legislatura da Câmara Municipal de Marilândia-ES, agradecendo aos 
colegas vereadores e aos internautas que acompanhavam pelas redes sociais. Nos termos do 
Artigo 164 do Regimento Interno, o Presidente solicitou ao Secretário Adilson Reggiani que 
procedesse a chamada dos Vereadores; estando todos presentes, declarou aberta a sessão. 
Nos termos da Resolução 61, o Presidente Paulo Costa solicitou ao vereador Ivaldo da Silva 
que pronunciasse a citação Bíblica: "Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os 
que a edificam; se o SENHOR não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela" (Salmos 127:1). 
O Presidente solicitou aos nobres vereadores a dispensa da leitura da ata da décima primeira 
reunião ordinária realizada no dia 11 de maio de 2020, sendo aprovada por unanimidade; 
logo informou que a cópia da ata encontrava-se junto à Secretaria da Câmara. EXPEDIENTE: 
O Presidente solicitou ao secretário que procedesse a leitura da matéria em expediente. 
Indicação nº 024/2020 - De autoria dos vereadores Jocimar Rodrigues Santana, Renato 
Meneghini e Evandro Vermelho, que indica o Poder Executivo Municipal para que determine 
ao órgão competente que estude a possibilidade de ampliação e construção de uma cozinha 
no Posto de Saúde Agesiro Rodrigues Bomfim na Comunidade do Batista, interior do 
município de Marilândia/ES. Justificativa: A solicitação se faz necessária, pois o posto de 
saúde é um local essencial para uma saúde pública de qualidade e com a ampliação e 
construção de cozinha para uso dos profissionais vai garantir mais qualidade e melhorias nos 
atendimentos prestados aos moradores da região da comunidade Batista. Indicação nº 
025/2020 - De autoria dos vereadores Jocimar Rodrigues Santana, Renato Meneghini e 
Evandro Vermelho, que indica o Poder Executivo Municipal para que determine ao órgão 
competente que estude a possibilidade de pavimentação do acesso e entornos da unidade 
de saúde Florinda Monfradini Boninsegna na comunidade de Boninsegna, interior do 
município de Marilândia/ES. Justificativa: A solicitação se faz necessária, pois a realização da 
pavimentação do referido acesso e entorno é um anseio dos moradores da comunidade 
local e de quem necessita dos serviços oferecidos na Unidade de Saúde. Indicação nº 
026/2020 - De autoria do vereador Paulo Costa, que indica o Poder Executivo Municipal 
para que determine ao órgão competente a pavimentação da Rua Antônio Fusato, bairro 
Vila Real, município de Marilândia/ES. Justificativa: A solicitação se faz necessária, pois os 
moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas e com poeira 
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período da estiagem, trazendo problemas de saúde também prejudica o tráfego de pessoas. 
Indicação nº 27/2020 - De autoria do vereador Paulo Costa, que indica o Poder Executivo 
Municipal para que determine ao órgão competente a possibilidade de custear consultas do 
consórcio CIM Noroeste. Justificativa: A solicitação se faz necessária para que os pacientes 
não necessitem se deslocar para outros municípios para serem atendidos enquanto perdurar 
a pandemia da Covid-19. Tornando-se uma forma de resguardar sua saúde, principalmente 
de pacientes que se enquadram no grupo de risco. TRIBUNA LIVRE: O Presidente concedeu a 
palavra ao vereador Silvano José Dondoni, que iniciou dando os pesares aos familiares de 
Valdir Gavassoni, que recentemente veio a óbito em um grave acidente e recordou boas 
lembranças. A seguir, desejou melhoras para o governador Renato Casagrande e à primeira 
dama, que testaram positivo para o coronavírus. Logo mais, mencionou que seu pai muito 
conhecido em Marilândia com nódulos no intestino e precisou fazer uma cirurgia, que 
ocorreu tudo bem e agradeceu pelas orações. Disse que foi procurado pelas pessoas de 
Sapucaia sobre a limpeza de uma rua na localidade, destacou seu trabalho que estivera à 
frente na secretaria de obras, dizendo que realizou a limpeza de ruas em todas as 
comunidades do município e terminou informando que havia mais pedidos de limpeza para 
as ruas das comunidades do interior de Marilândia. O Presidente concedeu a palavra ao 
vereador Jocimar Rodrigues Santana, que disse que o dia vinte e cinco de maio comemora-se 
o dia do trabalhador rural, que são a força que impulsiona o Brasil e Marilândia, tem que a 
agricultura como a base de sua economia, que gera PIB, renda e alimentos para todas as 
pessoas. Nesse tempo de pandemia, acrescentou, que tem visto na tribuna bons exemplos 
de reflexões, inovação e também de exemplo de honestidade, que vêm da comunidade de 
Córrego Paixão, onde o agricultor Celso Costa teve a iniciativa de colocar uma caixa com 
quilos de alimentos, onde quem quisesse poderia depositar uma pequena quantia de R$ 
5,00 e retirar o alimento sem haver alguém por perto para cuidar da venda com todos os 
cuidados para com o coronavírus. Disse também que hoje se comemorava o dia da 
costureira, que se destacam nessa pandemia por seu trabalho em confeccionar máscaras 
para a proteção individual das pessoas. Destacou que dessa forma é que se faz um Brasil 
melhor e sem extremismo, colocando a pessoa acima de todas as coisas. Falou sobre a 
ingratidão e quem está na política sofre com esse problema. Todos têm lutado bravamente 
contra o coronavírus. Lembrou-se da loja Movelinder que comemorou 15 anos em 
Marilândia, mencionou que já trabalhou nesse estabelecimento e parabenizou a todos os 
comerciantes que honraram com os seus compromissos. ORDEM DO DIA: O Presidente 
solicitou ao Secretário que verificasse a presença dos vereadores para iniciar a ordem do dia 
da presente sessão; o Secretário constatou a presença da maioria dos Vereadores no 
Plenário, atendido assim ao artigo 170 do Regimento. O Presidente colocou em segunda 
discussão e votação ao Projeto de Lei nº 029/2020 - de autoria do Chefe do Poder Executivo 
Municipal que "Autoriza o Poder Executivo transferir recursos financeiros, mediante 
celebração de termo de colaboração com a Associação Ambientalista de Marilândia-AAMA." 
Com os pareceres das comissões pela aprovação, sendo aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Presidente concedeu a palavra à vereadora Suzi Ever Lorenzoni, 
que iniciou dando os sentimentos à família do Sr. Valdir Gavassoni pela sua trágica morte 
nesse fim de semana. Mencionou que na última sessão falou sobre o túnel de desinfecção 
que estava sendo implantado para matar o vírus quando a pessoa o atravessa, constatando 
que muitos municípios começaram a banir esse aparelho por que muitos estudos posteriores 
comprovaram que isso não tinha eficácia no combate ao agente. Acrescentou que se o 
secretário de saúde tentar implantar esse túnel poderá gastar muito sem necessidade e 
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informou isso para evitar possível gasto desnecessário. Disse que muitas pessoas a pediram 
para conseguir máscaras gratuitamente devido que estavam passando por dificuldades 
solicitando que a secretaria de saúde providenciasse essas proteções. Como veio muito 
dinheiro, solicitou que houve compra de muitas máscaras e estas poderiam ser doadas pelas 
pessoas. Leu em seguida um ofício do deputado Helder Salomão comunicando o recurso 
parlamentar de R$ 100.000,00 nos custeios de saúde básica do município de Marilândia, que 
foi pago o valor à Prefeitura, que poderá usá-Io para melhorar o atendimento à população. 
Como foi comentado na sessão passada que muitos deputados conseguiram muitos recursos 
para a área da saúde e isso foi fundamental para a modernização dos tratamentos. A seguir, 
mencionou sobre o secretário de saúde vem humilhando certas pessoas através de 
mensagens das redes sociais, exigindo que ele tivesse mais educação nas respostas, que ele 
está sendo pago pelo dinheiro público. Antes de terminar, a vereadora discutiu sobre a 
escola de Joaquim Távora, onde foi encontrada muita carne estragada na geladeira 
desligada; fez um apelo por que motivo essa carne ficou esquecida e descuidada e exigiu 
verificação desse fato. O Presidente concedeu a palavra ao vereador Jocimar Rodrigues 
Santana, que relembrou os cuidados para com a higienização pessoal para prevenção ao 
coronavírus. Logo a seguir, mencionou a iniciativa de Baixo Guandu de instalação de muitos 
lavatórios coletivos ao longo da avenida e sugeriu ao secretário de saúde de Marilândia a 
fazer o mesmo no município. A seguir, fez um apelo feito pelo secretário de obras, Emílio 
Gava, para que se possa ter mais atenção ao vidro quebrado, que não é descartado 
corretamente. Alertou que se devia embalar corretamente os vidros para que os mesmos 
não venham a causar mais acidentes, como aconteceram com muitos coletores. Silvano José 
Dondoni acrescentou que também os postos de saúde não estavam descartando 
corretamente seringas utilizadas, que foram encontradas em sacolas de lixo e causaram 
acidentes nos lixeiros. Os materiais perfurocortantes não deviam ser descartados da forma 
tradicional e pediu a colaboração de todas as pessoas. O Presidente mencionou a palavra de 
vereadora Suzi; disse que verificou a ocorrência da carne estragada com elaboração de um 
boletim de ocorrência, cobrou à Sandra Maria Firmes Altoé sobre o caso, pediu 
esclarecimentos e se havia algum culpado responsável por isso por ter desligado o relógio de 
energia. Acrescentou que cobrará explicações disso. Disse que elaborou uma indicação sobre 
estudar a possibilidade de contratação de consultas para que o médico venha de hospitais 
distantes para tratar de pessoas em Marilândia para fim de evitar o transito e a consequente 
contaminação por coronavírus. Elogiou todos os trabalhadores rurais e as costureiras pelo 
seu dia de comemoração. O Presidente agradeceu a presença de todos os vereadores e dos 
internautas que acompanharam a sessão e convocou-os para participar da próxima Reunião 
Ordinária que será realizada no dia 12 de junho de 2020 às 18:00 horas. Do que, para 
constar, Adilson Reggiani, Primeiro Secretário da Mesa, lavrou a presente ata que, depois de 
lida e aprovada, seguirá assinada. 

Primeiro Secretário 
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