
Ao sétimo dia do mês de agosto 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, o Ex. Governador do Estado, Sr. Renato Casagrande, 
Deputado Federal Sr. Paulo Roberto Foletto, visitantes, servidores municipais e 
assistência. O presidente de acordo com a Resolução nO 061/2007, solicitou o 
vereador Renato Meneghini para pronunciar a citação Bíblica: "Bem aventurada é a 
nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança". (Salmo 
33: 12). 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 vereadorese 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 DécimaOitavaSessão Ordinária realizada no dia 17 de 
Julhode 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 Lei nO 038/2017 - de autoria da Edilidade, que "Denomina Vera 
Casagrande Magnago o auditório da unidade de saúde da Família Jayme 
Passamani".Moção de Pesar nO 09/2017 - de autoria da Edilidade ao ex-vereador, 
ex-secretário municipal e empresário o Senhor Aurivaldo José Caldara. Indicações 
nO 103,104,105,106,107,108,109 e 110/2017. Comunicou aos presentes sobre 
um repasse do Ministério da Educação ao Município de Marilândia referente ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sendo: PAC " - pro infância - 
R$ 268,442,92; PNAE - alimentação escolar - R$ 16.081,20; PDCE - R$ 70.020,00 
e QUOTA PARTE - R$ 50.811,80. Um convite daAssembléia Legislativa do Estado 
do Estado do Espírito Santo para reunião que acontecerá no dia 08 de agosto as 
13:00 onde será debatida a "Fiscalização do IDAF nas regiões Norte e Noroeste do 
Estado.", um convite da Presidência da Câmara Municipal de Baixo Guandú aos 
Vereadores desta casa para participação do 1.° Fórum Legislativo Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável que acontecerá no dia 10 de agosto de 2017.0 
Presidente então passou a presidência ao Vice-Presidente Roberto Carlos Partelli, , l 
pois utilizou a Tribuna para prestar contas dos setes primeiros meses da nova Mesa ~ 
Diretora. Iniciou informando que foi reduzido o número de funcionários de 12 para 07 
servidores, com isso houve uma redução na folha de pagamento de 
aproximadamente 40% (quarenta por cento), e em comparação com o período de 
2016, a despesa era R$ 23.150,14 (vinte e três mil, cento e cinquenta reais e 
quatorze centavos) e atualmente é R$ 14.124,87 (quatorze mil, centro e vinte e 
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quadro e oitenta e sete centavos). Informou que foram analisados diversos contratos 
de fornecimento, bem como a realização de novas licitações para que as obtenções 
melhores valores. Atualmente o novo site da Câmara Municipal de Marilândia 
(mari/andia.es./eg.br) é totalmente gratuito fornecido pelo Senado Federal 
(Interlegis), onde a população pode acessar todos as matérias em tramitação e 
findos,bem como, processos licitatórios, agenda das sessões legislativas e outras 
informações. Houve, ainda, a implantação da transmissão das Sessões ao vivo pelo 
Site, Facebook e Youtube. Informou sobre o novo Portal da Transparência que 
consta todas as despesas realizadas pela Casa. Com a contratação de uma única 
empresa para gerenciar as sessões e a manutenção dos computadores houve uma 
redução de mais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil) anuais. Para finalizar, declarou 
que com a nova licitação para contratação de Internet, que antes era R$ 930,00 
(novecentos e trinta), agora passou a ser R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 
mensais. Além disso, informou que houve a troca do sistema para a contabilidade, 
patrimônio e compra, sendo o serviço oferecido por R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos mil reais), sendo que antes o valor era R$ 5.420,00 (cinco mil 
quatrocentos e vinte). Com relação ao combustível nos primeiros sete meses de 
2016, houve em 2017 uma economia de 13.790,96 (treze mil setecentos e noventa e 
noventa e seis centavos), ressaltou, ainda que os Vereadores Renato Meneghini e 
Roberto Carlos Partelli fizeram a renuncia da cota do combustível durante todo os 
mandato. E, com relação às prestações de contas, encontram-se todas no site, tanto 
a requisição como os relatórios de uso. Referente as diárias, também ocorreu uma 
notável economia, sendo que nos setes primeiros meses de 2016 foram gastos R$ 
35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos), e no mesmo período em 2017, apenas 
R$ 3.285,00 (três mil, duzentos e oitenta e cinco), sendo a maior parte utilizada para 
o treinamento de servidores da Casa. Informou que a Câmara está passando por 
uma pequena reforma, bem como, reparos e pintura na área interna e externa para 
que haja a conservação do bem público. Por fim, esclareceu que o duodécimo 
mensal esse ano é R$ 127.719,05 (cento e vinte mil e sete setecentos e dezenove e 
cinco centavos), e no ano de 2016 era R$ 124.922,23 (cento e vinte e quatro mil 
novecentos e vinte e dois e vinte e três centavos), representando 22% da receita, 
que será devolvido ao Poder Executivo para que esse recurso seja implantado em 
prol da sociedade, precisamente na área da saúde. E, qualquer dúvida que a 
população tenha, é só acessar o site da Câmara no E-SIC eletrônico e caso ainda 
reste dúvidas é só protocolizar a solicitação na secretária da Casa. O Presidente 
concedeu ao Vereador Renato Meneghinique cumprimentou as autoridades 
presentes e parabenizou a equipe E-baike pela realização da maratona 2017 que 
aconteceu no ultimo domingo, falou da importância da Pedra do Cruzeiro de Alto 
Liberdade como ponto turístico do Munícipio que recebe centenas de turistas 
anualmente, falou da liberação da aeronave do Governo do Estado pelo Vice 
governador Cesar Colnago para transporte de material de construção para reforma 
da cruz e da escadaria, a comunidade decidiu fazer o transporte do material na 
terceira semana do mês de setembro. Rendeu homenagens ao Sr. Vadi Caldara que 
faleceu no ultimo fin]m de semana, Vadi que por anos e anos subiu a pedra do 
cruzeiro cuidando do transmissor de sinal da Rede Gazeta. Agradeceu o 
atendimento pela sua indicação para cascalhamento da serra de Jequitibá, falou da 
Associação de Alto Liberdade com o projeto Liberdade mais viva que recebeu 
recursos da Fundação Banco do Brasil na ordem de duzentos e cinquenta mil reais 
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para construção de caixas secas, foram construídas mais de mil caixas secas, 
armazenando mais de seis milhões de litros de água com uma chuva de 
aproximadamente trinta milímetros. Essa semana na quinta feira acontecerá uma 
reunião com produtores rurais de Alto Liberdade com a finalidade de 
desenvolvimento de um projeto de recuperação de nascentes, pois não adianta ter 
represas se não haver agua corrente para ser capitada, ressaltou ainda a 
importância da responsabilidade de todos quanto a preservação da água e do meio 
ambiente como um todo. Concedeu a palavra ao Vereador Adilson Reggiani, que 
rendeu homenagem as autoridades presente, se referiu ao Sr. Renato Casagrande 
enfocando suas qualidades como administrador público, parabenizou o Deputado 
Paulo Foleto por ter votado a favor da instauração do processo em face do 
Presidente Temer, solicitou ao Presidente que reitere o pedido relativo aos 
processos de transporte escolar realizado pela Prefeitura de Marilândia, pois as 
cópias que foram enviadas estão ilegíveis solicitando dessa forma que as cópias 
sejam reencaminhadas em melhor qualidade ou por mídia digital. Concedeu a 
palavra ao Vereador Roberto Carlos Partellicumprimentou as autoridades presentes, 
parabenizou os organizadores do evento de Maratona de Bicicleta. O mesmo 
também apresentou a nota de pesar aos familiares do senhor Vade Caldara. 
Abordou assunto referente ao trabalho apresentado pela nova mesa diretora e os 
vereadores da gestão, sendo este de um trabalho voltado à transparência perante 
munícipes dando uma importância maior no dinheiro publico, gastando apenas com 
aquilo que é necessário, "trabalhando mais com menos".Em seguida foi concedida a 
palavra ao Deputado Federal Paulo Foletto cumprimentou os presentes e fez 
referência aos seus posicionamentos enquanto Deputado Federal, quanto a reforma 
trabalhista e a reforma política que tramita no Congresso Nacional. Fez uso da 
Tribuna o Sr. Renato Casagrande, que falou sobre a conjuntura política social e 
econômica do País, sobre a necessidade de investimento para crescimento, fez um 
breve retrospecto de seu governo enfatizando as condições econômicas de quando 
tomou posse, bem como, da situação que entregou o governo ao final do seu 
mandato, enfatizou ainda, a importância dos investimentos que acorreram em seu 
governo, especialmente na área social.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 Dia. 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". 
Colocado em única discussão e votação, tendo sido aprovado porunanimidade. 
Moção de pesar nO 09/2017 - de autoria da edilidade ao ex-vereador, ex-secretário 
municipal e empresário, Senhor Aurivaldo José Caldara. Colocado em única 
discussão e votação, tendo sido aprovado pela Unanimidade. O Presidente 
agradeceu a presença de todos e convocou os Senhores Vereadores para a próxima 
reunião ordinária a realizar-se às 18:00 horas do dia 14 de Agosto do ano em curso, 
e declarou encerrada a sessão, e eu, Vereador Secretário Jocimar Rodrigues 
Santana, redigi a presente ata, que segue assinada por mim e pelo Presidente. 
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