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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA NONA LEGISLA TURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - DIA 06 DE MARÇO DE 2017. 

PRESIDENTE: EVANDRO VERMELHO. 
VICE-PRESIDENTE: ROBERTO CARLOS PARTELLI. 
SECRETARIO: JOCIMAR RODRIGUES SANTANA. 

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se a Câmara 
Municipal de Marilândia, sob a presidência do Vereador Evandro Vermelho e 
presentes os vereadores Adilson Reggiani, Douglas Badiani, Ivaldo da Silva, Jocimar 
Rodrigues Santana, Paulo Costa, Renato Meneghini, Roberto Carlos Partelli e Suzi 
Ever Lorenzoni. Havendo número regimental, o presidente agradeceu a presença 
dos colegas vereadores e visitante. Em seguida o presidente de acordo com a 
Resolução nO 061/2007, solicitou ao Vereador Paulo Costa para pronunciar a citação 
Bíblica: - "E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é 
amor; e quem está em amor está em Deus, e Deus nele". (João 4:16). Em 
seguida o presidente de acordo com o Artigo 164 do Regimento Interno, solicitou ao 
Secretário Vereador Jocimar Rodrigues Santana, que procedesse a chamada 
nominal dos Vereadores estando presentes todos os vereadores e tendo em vista 
haver número legal de vereadores conforme exigência regimental no artigo 156 
declarou aberta a sessão. O Presidente solicitou a dispensa da leitura da Ata da 
Sessão Ordinária realizada no dia 20 de fevereiro de 2017 e informou que 
disponibilizou uma cópia da mesma a cada Vereador, tendo sido a ata colocada em 
única discussão e votação tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida o 
Secretário leu a matéria do Expediente, sendo: Projeto de Lei nO 016/2017 - De 
autoria do Poder Executivo, que "Autoriza ao Município a permitir a utilização do 
Espaço Cultural Giordano Lorenzini pela Empresa Leonardo Caetano EIRELI - ME". 
Projeto de Lei n° 014/2017 - De autoria do Poder Executivo que "Autoriza o poder ) 
Executivo repassar recursos financeiros, mediante celebração de convênio com a 
associação de pais e amigos dos excepcionais de Marilândia - APAE". Projeto de 
Lei n° 015/2017 - De autoria do Poder Executivo que "Autoriza a cessão de um 
auxiliar de serviços gerais e dois estagiários para a associação de pais e amigos dos 
excepcionais de Marilândia - APAE". Indicações n° 038, 039, 040, 041, 042, 043, ~ 
044 e 045 de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal de Marilândia. Informou 
que encontra-se na Secretaria da Câmara Municipal a resposta enviada pelo chefe 
do poder executivo referente aos requerimento de n° 001/2017 e n° 002/2017, o VJ 
balancete referente a Janeiro/2017 e informou também que o MEC - Ministério da C;J 
Educação encaminhou correspondências informando as liberações de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de f 
Desenvolvimento da Educação. Convite do Sindicato dos Trabalhadores rurais para 
participação do movimento contrário a PEC 287 que acontecerá em Colatina no dia L 
08 de março de 2017, em seguida o Presidente concedeu a palavra ao vereador I 

Renato Meneghini para o uso da tribuna, que se manifestou contrário a PEC 287 doO~ 
governo federal que trata da reforma da previdência especialmente no que tange a~ 
idade mínima de 65 anos para a concessão do benefício e também o fim da 
aposentadoria especial para os trabalhadores rurais. Em seguida fez uso da tribuna 
o Vereador Adilson Reggiani que falou sobre o projeto de lei que concede o uso do 
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espaço cultural para a realização do Baile de Aleluia e que as taxas de uso devem 
ser compartilhadas entre a APAE e a escola Família Agrícola, frisou a necessidade 
de algum tipo de proposta para a evitar que os usuários do espaço cultural no data 
do evento não urinem nas margens do córrego de onde está sendo retirada a água 
fornecida para a população. Frisou ainda a sua decepção quanto a remuneração 
paga aos profissionais de saúde de Marilândia, de forma especial aos médicos que 
sofreram com a retirada de uma gratificação, passando a receber valores bem 
abaixo do necessário para um bom atendimento a população, que como houve a 
valorização dos professores que tais atitudes sejam desenvolvidas aos demais 
trabalhadores. Em seguida fez uso da palavra o vereador Roberto Carlos Partelli que 
questionou sobre a licitação sobre contratação de transporte escolar, o Vereador 
Adilson Reggiani solicitou um aparte e falou da CPI que já existiu nessa casa, bem 
como da necessidade fiscalização. Em seguida o Vereador Roberto Carlos Partelli 
manifestou apoio ao vereador Renato Meneghini quanto a PEC da aposentadoria, 
em seguida homenageou todas as mulheres pelo dia internacional da mulher na 
pessoa da vereadora Suzi Ever Lorenzoni, falou ainda sobre o prédio da cooperativa 
que faz parte do patrimônio cultural do Municipio e sobre a necessidade da 
realização de audiência pública juntamente com a Cooabriel e ex associados para 
definir o destino do prédio, falou também sobre a rua próximo a praça no conjunto 
habitacional que deve ser apresentada solução para seu uso, enfatizou sobre a 
limpeza pública da cidade. Em seguida o vereador Douglas Badiani informou que no 
dia 18 de fevereiro o deputado federal Paulo Foleto esteve na sede da câmara 
Municipal e que alocou recursos em prol do município no valor de R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais), falou ainda sobre o projeto que autoriza o uso do espaço de 
festas para o baile de aleluia e da necessidade de preservação da fonte de água que 
abastece a cidade de Marilândia. O Vereador Jocimar Rodrigues Santana 
parabenizou o servidor Ná e Pombo pelo empenho frente a limpeza pública da 
cidade. A vereadora Suzi Ever Lorenzoni falou da importância da mulher na 
sociedade e parabenizou todas as mulheres pelo dia internacional da mulher. 
Adilson fez uso da palavra para parabenizar Ná pelo trabalho desenvolvido e cobrou 
uma fiscalização na limpeza dos lotes vagos na cidade. O vereador Jocimar 
Rodrigues Santana falou sobre o recolhimento de entulho. O vereador Renato 
Meneghini falou sobre a fiscalização quanto ao entulho, bem como parabenizou as 
mulheres pelo seu dia. Não houve matérias na ordem do dia na presente sessão, o 
Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão 
e convocou os Senhores Vereadores para a próxima reunião ordinária a realizar-se 
às 18:00 horas do dia 13 de fevereiro do ano em curso, e eu, Vereador Secretário 
Jocimar Rodrigues Santana, redigi a presente ata, que segue assinada por mim e 
pelo Presidente. 
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