
Ao décimo quarto 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, da Secretária de Saúde Alcione Boldrine 
Moneche, do Prefeito Municipal Sr. Geder Camata e assistência. O presidente de 
acordo com a Resolução n? 061/2007, solicitou o vereador Roberto Carlos Partelli 
para pronunciar a citação Bíblica: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a 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 do artigo 156 do Regimento 
Interno declarou aberta a sessão. O Presidente solicitou a dispensa da leitura da Ata 
da Décima Nona Sessão Ordinária realizada no dia 07 de agosto 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 Lei nO 
039/2017 - de autoria do Poder Executivo, que "dispõe sobre a criação da creche 
Municipal Maria Dalva Passamani". Moção de Aplausos nO 010/2017 - de autoria do 
Vereador Jocimar Santana, parabenizando os jovens Tamiris da Silva Vicente, 
Saionara Matos Feliciano, Lucas Albane, Marcelo Vieira Sobrinho, alunos da escola 
Padre Antônio Volkers pela participação dos jogos escolares do Estado do Espírito 
Santo. Indicações nO 111, 112, 113, 114/2017. Convite do Banco do Nordeste para a 
participação da reunião do evento denominado FNE ITINERNATE, onde serão VO 
apresentadas as formas de acesso ao crédito e as linhas de financiamento do Fundo ~ 
Constitucional do Nordeste voltado para as Micro e pequenas empresas e micro I 
empreendedores que acontecerá no dia 16 de agosto das 18:00 horas as 20:00 ) 
horas aqui no plenário da Câmara Municipal. Convite da Apae, convidando para 
participação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla l 
que acontecerá do dia 21 ao dia 28 de agosto com extensa programação. Convite ~f 

do Presidente a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo Sr. Erick Musso 
e da Deputada Estadual Janete de Sá para reunião ordinária da Comissão de 
Agricultura com a presença do Sr. Aureliano Nogueira da Costa, delegado federal da 
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secretaria especial de agricultura familiar e de desenvolvimento agrário no Espírito 
Santo, que estará apresentando o plano de safra da agricultura familiar 2017/2020 e 
da Lei Federal nO 13.340/2016, que autoriza a liquidação e renegociação das dívidas 
de crédito rural dos agricultores familiar que será realizada as 10:00 horas do dia 15 
de agosto de 2017. Encontra-se na secretaria a Câmara Municipal a prestação de 
contas da Escola Família Agrícola de Marilândia referente ao mês de julho de 2017. 
O Presidente passou a palavra para a Secretária de Saúde Sra. Alcione Boldrine 
Moneche, que explanou os questionamentos referentes à Secretaria Municipal de 
Saúde, apresentou uma diversidade de programas inovadores visando os cuidados 
com a saúde mental e corporal da população, trazendo assim melhoria na qualidade 
da vida dos munícipes, projetos estes denominados FENIX, GGENTE FINA, 
TABAGISMO, entre outros. Compartilhou as dificuldades que vem enfrentando 
nestes sete meses de Secretária e finalizou com uma homenagem a Sra. Vera 
Casagrande Magnago e sua Família. Em seguida, foi concedida a palavra para o 
Senhor Prefeito Municipal Sr. Geder Camata, que apresentou prestação de contas 
referente ao transporte escolar, assunto este que está sendo questionado pelos 
vereadores desta Casa Leis. Realizou uma comparação dos gastos supracitados 
comparando-os com a gestão passada indagando a preocupação de redução destes 
gastos com o dinheiro voltado para educação do município. O Presidente então 
passou a palavra ao Vice-Presidente da Casa, Sr. Roberto Carlos Partelli, que 
utilizou a Tribuna Livre para parabenizar a equipe que compõe a Secretaria de 
Saúde. Que o mesmo averiguou através de denúncia de moradores o problema no 
sistema de água e esgoto no Distrito de Sapucaia. Abordou ainda a necessidade de 
fazer uma melhoria na rotatória no Distrito de Sapucaia. Explanou a possibilidade 
das indicações que são propostas pelos vereadores serem propostas por um ou 
mais Vereadores, mesmo sabendo que já havia sido feita, e informou ter buscado 
resposta legal ao setor jurídico, sendo que não fora encontrado nenhum empecilho 
na propositura de tais indicações. Por fim, prestou suas homenagens a Sra. Vera 
Casagrande Magnago e a importância de sua função muito bem desempenhada 
dentro da área da saúde quando exercia suas funções como agente comunitária de 
saúde. Por fim, encerrou seu discurso desejando uma boa noite a todos. O 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Sr. Renato Meneghini que 
cumprimentou as autoridades presentes, usou a Tribuna Livre para fazer a indicação 
para que sejam tomadas providências e melhorias para o asfalto que liga Marilândia 
x Liberdade e, ainda, prestou sua homenagem a Sra. Vera Casagrande Magnago, 
ressaltando toda dedicação e carinho que teve em vida pelo trabalho e pela 
comunidade, da importância do excelente trabalho público prestado. O Presidente 
solicitou ao Secretário que verificasse 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. Ordem do Dia. Projeto de Lei n° 
038/2017- De autoria de Edilidade, que denomina "Vera Casagrande Magnago" o 
auditório da Unidade de Saúde Jaime Passamani. Colocado em única discussão e 

Rua: Luis Catelan, n? 230 - Telefax: (27) 3724-1177 
CEP.: 29725-000 - Marilândia - ES 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

8iênio 2017 /2018 

votação tendo sido aprovado por unanimidade. Moção de Aplausos n° 010/2017 - 
de autoria do Vereador Jocimar Rodrigues Santana, parabenizando os jovens 
Tamiris da Silva Vicente, Saionara Matos Feliciano, Lucas Albane, Marcelo Vieira 
Sobrinho, alunos da escola Padre Antônio Volkers pela participação dos jogos 
escolares do Estado do Espírito Santo. Colocado em única discussão e votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade. Convite do Prefeito Municipal a todos para 
comparecerem e participarem da elaboração do PPA, ele explicou que serão 
realizadas seis reuniões que se iniciará nesta quarta-feira na comunidade de Patrão 
Mór, na quinta em São Marcos e na semana que vem nas Comunidades do Rádio, 
Sapucaia, Liberdade e na quinta-feira, o ultimo dia, será aqui em Marilândia. O 
Vereador Jocimar Rodrigues Santana fez o uso da palavra para homenagear Sra. 
Vera Casagrande Magnago e a família presente. Para encerrar, 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 21 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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