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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - DIA 17 DE JULHO DE 2017. 

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

Ao décimo sétimo dia do mês de julho 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, visitantes, servidores municipais e assistência. O 
presidente de acordo com a Resolução n° 061/2007, solicitou o vereador Paulo 
Costa para pronunciar a citação Bíblica: "Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus 
e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas". (Mateus 6:33). 
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 do 
Regimento Interno declarou aberta a sessão. O Presidente solicitou a dispensa da 
leitura da Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária realizada no dia 10 de Julho de 
2017 e informou que disponibilizou uma cópia da mesma para 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 Decreto Legislativo n° 009/2017 - De autoria do Vereador Roberto Carlos 
Partelli, que "Concede título de cidadão marilandense ao lIustríssimo Senhor Padre 
Neíl Joaquim de Almeida". Emenda ao Projeto de Lei nO 036/2017 - Que "Altera a 
redação do inciso I do Artigo 3° e acrescentam inciso X ao Projeto de Lei n° 
036/2017". Subemenda a Emenda ao Projeto de Lei nO 036/2017 - Que "Altera a 
redação do inciso I do artigo 3° e acrescenta inciso X ao Projeto de Lei n° 036/2017. 
Requerimento de Urgência nO 020/2017 - De autoria da Edilidade, que requer a 
votação em ÚNICA discussão o Projeto de Lei nO 036/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que "Autoriza o Município de Marilândia a permitir a utilização 
do Espaço Cultural Giordano Lorenzini pela Empresa Califórnia Festas e Eventos 
LTDA". Requerimento de Urgência nO 021/2017 - De autoria da Edilidade, que 
requer a votação em ÚNICA discussão o Projeto de Lei Complementar nO 003/2017, 
de autoria do Poder Executivo Municipal "que altera o anexo IV e VI-A da Lei 
Complementar n° 020 de 20 de maio de 2015, que "Dispõe sobre a estrutura 
organizacional da Prefeitura Municipal de Marilândia-ES, cria cargos em comissão e 
dá outras providências". Moção de Aplauso n° 007/2017 - De autoria da Edilidade, 
que com imenso prazer saúda a instituição de ensino UNESC - Centro Universitário 
do Espírito Santo, que completou 50 anos de instituição. Moção de Pesar nO 
008/2017 - De autoria da Vereadora Suzi Ever Lorenzoni, que oferece voto de 
profundo pesar a todos os familiares e amigos da Sra. Eliza Lorenzoni Falqueto pelo 
seu falecimento ocorrido no dia 14 de julho do corrente ano. Indicação n° 101/2017 - 
de autoria do Vereador Paulo Costa. Comunicou aos presentes um convite para o 1 ° 
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Fórum interestadual parlamentar de desenvolvimento sustentável, que será realizado 
no dia 10 de agosto do corrente ano, das 8h às 17h, no Teatro Dom Bosco, 
Município de Baixo Guandú-ES; Convite da Cresol, referente ao lançamento do 
Plano Safra 2017/2018, no dia 18 de julho de 2017 (terça-feira), às 18:30h, no 
auditório do sindicato dos trabalhadores rurais de Marilândia/ES; Convite de uma 
Audiência Pública do orçamento de 2018, em São Gabriel da Palha, no dia 21 de 
julho às 13 horas, no centro de Eventos "Palácio Café Conilon". Informou ainda que 
se encontra na secretaria da Câmara Municipal o balancete referente ao mês de 
junho de 2017. O Presidente então concedeu a palavra aos Vereadores inscritos 
para que fizessem o uso da Tribuna pelo prazo de até 10 minutos, sendo concedido 
primeiro ao Vereador Adilson Reggiani, que cumprimentou a todos e informou que 
esteve presente junto aos Vereadores Douglas Badiani, Ivaldo da Silva, Paulo Costa 
e Suzi Ever Lorenzoni, em uma reunião com o Ex Governador do Estado, Sr. Renato 
Casagrande referente a uma possível candidatura ao governo do estado no ano de 
2018. Solicitou ainda que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal um ofício 
solicitando que seja informado o valor licitado (por quilometro rodado) do transporte 
escolar no município no ano de 2017, bem como, nos anos de 2015 e 2016, para 
que seja comparado a nível estadual e assim informar a população marilandense. 
Concedeu a palavra ao Vereador Roberto Carlos Partelli, que cumprimentou a todos 
e ofereceu um voto de pesar a familiar da Sra. Eliza Lorenzoni Falqueto. Com 
relação ao ofício solicitado para a melhoria do asfalto que liga Marilândia x São 
Pedro, informou que os buracos foram tapados, portando não será enviado o ofício 
por enquanto. Em relação ao asfalto que liga Marilândia x Colatina, as 
manifestações promovidas pelos jovens da cidade, ocorridas em anos anteriores, 
ainda não surtiram efeito, e nada foi feito no asfalto, além dos buracos estarem 
sendo tapados, deixo, ainda, registrado que a Sra. Danuzia Lorenzoni Catelan está 
realizando um livro de abaixo assinado para a reforma do asfalto, e esse livro está 
sendo levado a vários pontos da cidade e já consta umas 600 assinaturas, é uma 
bela atitude da Sra. Danuzia, parabenizou-a pela atitude e encerrou dando boa noite 
a todos. O Presidente solicita ao Secretário que verifique a presença para dar início ( 
à ordem do dia da presente sessão, que verificou e constatou a presença de todos ( 
os Vereadores. Em cumprimento ao Artigo 173 do Regimento Interno, na Ordem do t 

Dia. Requerimento de Urgência nO 020/2017 - De autoria da Edilidade, que requer a ~ ~ 
votação em UNICA discussão o Projeto de Lei n° 036/2017, de autoria do Poder ~ 
Executivo Municipal, que "Autoriza o Município de Marilândia a permitir a utilização 
do Espaço Cultural Giordano Lorenzini pela Empresa Califórnia Festas e Eventos 
LTDA". Colocado em única discussão e votação, tendo sido aprovado pela 
Unanimidade. Requerimento de Urgência nO 021/2017 - De autoria da Edilidade, que 
requer a votação em ÚNICA discussão o Projeto de Lei Complementar nO 003/2017, 
de autoria do Poder Executivo Municipal "que altera o anexo IV e VI-A da Lei 
Complementar n° 020 de 20 de maio de 2015, que "Dispõe sobre a estrutura 
organizacional da Prefeitura Municipal de Marilândia-ES, cria cargos em comissão e 
dá outras providências". Colocado em única discussão e votação, tendo sido 
aprovado pela Unanimidade. Subemenda a Emenda ao Projeto de Lei nO 036/2017 - 
Que "Altera a redação do inciso I do artigo 3° e acrescenta inciso X ao Projeto de Lei 
n° 036/2017. Colocado em discussão e votação, o Sr. Secretário Jocimar Rodrigues 
Santana solicitou pela ordem para que a Subemenda a Emenda ao Projeto de Lei n° 
036/2017 fosse analisado novamente, pois as Comissões haviam se reunido e 
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decidido que os R$ 3.000,00 (três mil reais) iriam para a Secretária de Saúde ao 
invés de irem para a APAE, conforme havia sido enviado pelo Poder Executivo 
Municipal através do Projeto de Lei n° 036/2017, entendo a necessidade da saúde 
em realizar diversos exames, contudo não podemos deixar de contemplar também a 
APAE. Sendo assim o Secretário apresentou a Subemenda com a seguinte redação: 
" R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) para a APAE e R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos) para a Secretaria de Saúde pagar ultrassonografias e mamografias. 
Solicitou a colaboração dos demais colegas vereadores presentes e se caso fosse 
apresentada outra Subemenda que também beneficiasse a APAE, ele assinaria. O 
Vereador Adilson Reggiani solicitou pela Ordem e informou referente ao Veto da 
Sessão Ordinária 17°, sendo que a Comissões ao realizar a reunião semanal, 
decidiu pela rejeição do Veto, sendo que durante a sessão apenas o Vereador 
Adilson Reggiani votou pela rejeição, portanto, devido a autonomia das Comissões 
onde uns concordam e outros nãos, solicitou vista da Subemenda a Emenda ao 
Projeto de Lei nO 036/2017, para que seja melhor analisado. O Vice-Presidente, Sr. 
Roberto Carlos Partelli tomou a palavra e esclareceu aos presentes sobre o que se 
tratava o Projeto de Lei nO 036/2017, a Emenda proposta pelas Comissões e a 
Subemenda apresentada pelo Vereador Jocimar Rodrigues Santana, esclareceu a 
respeito da votação da vista ao Projeto de Lei nO 036/2017 e como se seria as 
demais votações. O Vereador Douglas Badiani solicitou que fosse interrompida a 
Sessão durante uns 5 minutos para que fosse discutido entre os Vereadores. O 
Secretário Jocimar Rodrigues Santana, informou que o Projeto de Lei nO 036/2017 
deve ser votado logo, uma vez que o evento será realizado em agosto. O Vice 
Presidente Roberto Carlos Partelli, confirmou o que o Secretário Jocimar Rodrigues 
Santana havia informado, sendo que a não votação do Projeto na presente Sessão 
prejudicaria o evento. O Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo de 5 minutos. 
Após terminado o tempo e a volta dos Vereadores ao Plenário, o Vereador Adilson 
Reggiani retirou o pedido de vista do Projeto de Lei n° 036/2017. Reaberta a 18a 
Sessão Ordinária, o Presidente colocou em votação a Subemenda a Emenda ao 
Projeto de Lei n° 036 de 06 de julho de 2017, de autoria da Edilidade. Colocado em 
única discussão e votação, tendo sido aprovado pela Unanimidade. Projeto de Lei n° 
036/2017 - De autoria do Poder Executivo Municipal que "Autoriza o município a 
permitir a utilização do Espaço Cultural Giordano Lorenzini pela empresa Califórnia 
Festas e Eventos L TDA-ME. Colocado em única discussão e votação, tendo sido 
aprovado pela Unanimidade. Projeto de Lei Complementar nO 003/2017 - De autoria 
do Poder Executivo Municipal, que altera o anexo IV e VI-A da Lei Complementar nO 
020 de 20 de maio de 2015, que "Dispõe sobre a estrutura organizacional da 
Prefeitura Municipal de Marilândia-ES, cria cargos em comissão e dá outras 
providências". Colocado em única discussão e votação, tendo sido aprovado pela 
Unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nO 008 de 27 de julho de 2017, de 
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marilândia, que aprova a proposta 
de investimento a ser incluída no plano plurianual 2018/2021 e a proposta 
orçamentária da Câmara Municipal de Marilândia para o exercício financeiro de 
2018. Colocado em única discussão e votação, tendo sido aprovado pela 
Unanimidade. Projeto de Lei n° 034/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, 
que "Revoga a Lei Municipal nO 249 de 26 de setembro de 1995 e a Lei Municipal n° 
817 de 23 de outubro de 2008". Colocado em segunda discussão e votação, tendo 
sido aprovado pela Unanimidade. Projeto de Lei n° 035/2017 - De autoria do Poder 
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Executivo, que "Autoriza a cessão de um servidor e o pagamento de despesas com 
alimentação ao contingente do destacamento da polícia militar desse Município e dá 
outras providências". Colocado em segunda discussão e votação, tendo sido 
aprovado pela Unanimidade. Moção de Aplausos n° 007/2017 - De autoria da 
vereadora Suzi Ever Lorenzoni e coautoria dos demais Vereadores, que com imenso 
prazer saúda a instituição de ensino UNESC - Centro Universitário do Espírito Santo 
que completou 50 anos de instituição. Colocado em única discussão e votação, 
tendo sido aprovado pela Unanimidade. Moção de Pesar n° 008/2017 - De autoria 
da Vereadora Suzi Ever Lorenzoni, que oferece um voto de profundo pesar a todos 
os familiares e amigos da Sra. Eliza Lorenzoni Falqueto pelo seu falecimento no dia 
14 de Julho, do corrente ano. Colocado em única discussão e votação, tendo sido 
aprovado pela Unanimidade. De acordo com o Artigo 217 do Regimento Interno, 
concedeu a palavra aos Vereadores para as explicações pessoais. Concedendo a 
palavra ao Vereador Jocimar Rodrigues Santa na, cumprimentando a todos, deixou 
um voto de profundo pesar aos familiares e amigos da Sra. Eliza Lorenzoni Falqueto 
pelo seu falecimento. Parabenizou a secretária de Educação Vera Pissimilio, ao 
Prefeito Municipal e aos demais da equipe pedagógica e informou que estive em 
uma reunião com alguns vereadores para a assinatura do pacto aprendizagem com 
a Secretaria de Estado de Educação, estando presente o Secretario Estadual de 
Educação, Sr. Aroldo. Salientou a importância da educação e a competência da 
Secretária Municipal de Educação, Sra. Vera e de toda sua equipe, parabenizando-a 
juntamente ao Prefeito Municipal. Parabenizou, também o time Marista de Colatina, 
que tem quatro atletas de Marilândia que participam do time e ficaram em terceiro 
lugar na 41 a Copa A Gazetinha, sendo Marcelo Henrique Zerbone, Arthur Lorenzoni, 
Luiz e Eduardo Alves, na competição participou os Estado do Espírito Santo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. Parabenizou, ainda a servidora da Casa, Isadora do Carmo 
Junca, e a Jessica Bonna que colaram grau no curso de Bacharel em Direito no 
UNESC. Concedeu à palavra a Vereadora Suzi Ever Lorenzoni, que cumprimentou a 
todos, reiterou a solicitação do Vereador Adilson Reggiani referente ao transporte 
escolar, parabenizou a Isadora do Carmo Junca e a Jessica Bona Lorencini, e, 
ainda, concedeu o voto de pesar aos familiares e amigos da Sra. Eliza Lorenzoni 
Falqueto, e informou que era irmã de seu pai. Quero agradecer a presença de todos 
vocês e convoco os Senhores Vereadores para a próxima reunião ordinária a 
realizar-se às 18:00 horas do dia 07 de Agosto do ano em curso, e declaro 
encerrada a sessão, muito obrigado e boa noite, e eu, Vereador Secretário Jocimar 
Rodrigues Santana, redigi a presente ata, que segue assinada por mim e pelo 
Presidente. 
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