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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARILÂNDIA - DIA 04 DE JUNHO DE 2018. 

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

Ao quarto dia do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, 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. O Presidente saudou a todos e agradeceu a Deus pela 
oportunidade de poder presidir a Décima Terceira Reunião Ordinária da Segunda 
Sessão Legislativa da Nona Legislatura da Câmara Municipal de Marilândia-ES. Na 
sessão de hoje enfatizou ter a honra de receber os diretores da Bagó - empresa 
fabricante de medicamentos com sede na cidade de Colatina e também as famílias 
que atuam na feira da agricultura familiar que no ultimo mês completou um ano de 
existência com muito sucesso. De acordo com a Resolução nO 061/2007, o 
Presidente, solicitou o Vereador Renato Meneghini, para pronunciar a citação 
Bíblica: "Feliz aquele cuja consciência não o acusa". (Eclesiástico 14,2). De acordo 
com o Artigo 164 do Regimento Interno, o presidente solicitou o 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 segunda 
Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, realizada no dia 28 de Maio de 
2018 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: 
Indicação n.: 50/2018 - de autoria do vereador Renato Meneghini que solicita 
providências visando à reforma do posto de saúde "Lauteru Carlos Lorencini" na 
comunidade de Alto Liberdade. Indicação n.: 51/2018 - de autoria do vereador 
Adilson Reggiani que solicita que seja disponibilizado uma enfermeira para 
acompanhar os pacientes que vão para a hemodiálise fora do Município. Indicação 
n.: 52/2018 - de autoria da edilidade que solicita ao chefe do poder executivo que 
institua o auxilio feira para os servidores da prefeitura Municipal de Marilândia, sendo 
que com este auxilio os servidores utilizaria exclusivamente na feira livre do 
município, apoiando dessa forma os agricultores familiares do Município além de 
atender a reivindicação dos servidores públicos propiciando melhorias em sua 
qualidade de vida. Indicação n.: 53/2018 - de autoria do Vereador Jocimar 
Rodrigues Santana que solicita a construção de um acesso na barragem de Alto 
Liberdade a solicitação tem por finalidade atender aos visitantes que vão até aquele 
local para conhecer e tirar fotos que tem como plano de fundo a pedra do cruzeiro. 
Diversos: Convite da escola Maria Izabel Falcheto para participar do arraiá "Nhã 
Maria" que acontecerá no dia 08 de junho a partir das 19:00h no Espaço Cultural 
Giordano Lorencini. Convite do governo do estado do Espírito Santo para participar 
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da Audiência Pública do Orçamento 2019 que acontecerá no dia 14 de junho 
(quinta-feira), às 13:00h em Colatina na Mitra Diocesana, Rua Santa Maria, 350- Vila 
Nova.Tribuna livre: O presidente concedeu para fazer uso da palavra o vereador 
Roberto Carlos Partelli. O vereador saudou todos os presentes, colegas vereadores, 
assistência presente, internautas, agradeceu a presença dos diretores da Bagó, 
parabenizou a todos os idealizadores e agricultores que se esforçam e se dedicam 
para que a feira da agricultura familiar aconteça todos os sábados. Enfatizou sobre o 
Projeto de Lei n.: 30/2018 de autoria do chefe do Poder Executivo que autoriza a 
transferir recursos financeiros para a rádio comunitária, sendo que no mandato 
passado foi transferido o valor de R$72.000,00 e que hoje o poder executivo quer 
transferir o valor de R$ 18.000,00 e que não concorda, sendo que seu voto é contra 
este repasse. O presidente concedeu para fazer uso da palavra o vereador Jocimar 
Rodrigues Santana. O vereador saudou todos os presentes, colegas vereadores, 
assistência presente. Agradeceu a presença dos diretores da Bagó - empresa 
fabricante de medicamentos com a sede em Colatina, que muito contribuiu para com 
o nosso Município na doação de medicamentos. Também parabenizou os 
idealizadores e agricultores que se esforçam e se dedicam para trazer alimentos 
saudáveis para a população marilandense na feirinha da agricultura familiar aos 
sábados. Parabenizou os formandos da Faculdade a distância UNINTER, que neste 
sábado aconteceu a formatura, onde enfatizou que sua esposa Jordani Rodrigues 
Santana colou grau no curso de Pedagogia, conduzido pela Raiane e Bruna. 
Parabenizou e agradeceu os homenageados dessa noite, Soraia Alcoforado Moraes 
e Marcos Vinicius Mesquita com o título de cidadãos marilandense, agradeceu pela 
pareceria em doar os medicamentos para nossa cidade, ressaltou a presença da 
Secretária de Saúde Sra Alcione Boldrini Monechi, da importância desse 
medicamento para nossa cidade receba a nossa gratidão. Explanou da importância 
que a feira da Agricultura Familiar tem para a cidade, que todos os sábados prestigia 
e saboreia o pastel e caldo de cana na barraca da Celesia Ronquete juntamente 
com seu filho João. Ressaltou da importância de apoiar e valorizar esses 
agricultores que esse valor ajuda em casa, em uma gasolina e outros. Que observou 
nas redes sociais que mulheres de Alto Patrão-Mó r se juntaram com intuito de 
aumentar a qualidade de vida, mas de trazer renda para suas famílias. Enfatizou que 
Marilândia era conhecida como Capital da pesquisa do café conilon, mas que agora 
também é conhecida como a cidade que produz doce, pão, capelete, produtos de 
qualidade que vão para a mesa da população marilandense. Ordem do dia: O 
Presidente solicitou ao Secretário Vereador Jocimar Rodrigues Santana que 
verificasse a presença para dar início à ordem do dia da presente sessão. O 
Secretário constatou a presença de todos os Vereadores no Plenário, atendendo 
assim o Artigo 170 do Regimento. Por haver número legal de Vereadores, o 
Presidente convocou o Secretário para fazer a leitura das matérias constates na 
ordem do dia. Coloco em Única discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo 
n.: 04/2018 de autoria do Vereador Ivaldo da Silva, que concede título de cidadão 
marilandense ao Sr. Pergentino de Vasconcelos Junior, sendo aprovado por 
unanimidade. Coloco em segunda discussão e votação o Projeto de Lei n.: 030/2018 
- de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal de Marilândia que "autoriza o 
Poder Executivo a transferir recursos financeiros, mediante celebração de termo de 
colaboração com a Associação Ambientalista de Marilândia", onde o presidente abriu 
para discussão. O vereador Roberto Carlos Partelli solicitou a palavra enfatizando 
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que, com relação à votação do Projeto de Lei n.: 30/2018, que autoriza o repasse no 
valor de R$18.000,OO para a rádio comunitária, sendo que na semana passada 
votou contra e hoje sendo a segunda votação seu voto permanece contra, não por 
entender que seja desnecessário ajudar a rádio, mas que teria no momento que 
priorizar outras coisas melhor e por isso mantém o voto, sendo que não seria 
justificado em que se vai empregar esse valor. O vereador Jocimar Rodrigues 
Santana solicitou a palavra explanando que de acordo com o artigo 193 do 
Regimento Interno pede visto ao Projeto de Lei n.: 030/2018, pelo prazo de três dias, 
onde poderia expedir um ofício ao representante da Associação Ambientalista e o 
Executivo para dar uma explicação quanto ao Projeto, pois está muito vago. O 
presidente colocou em votação o pedido de vista do vereador quanto ao projeto 
sendo aprovado por unanimidade. Explicações pessoais: O presidente concedeu 
para fazer o uso da palavra o vereador Renato Meneghini. O vereador agradeceu a 
presença dos diretores da Bagó, explanou que está muito feliz com a doação de 
medicamentos a todos marilandense. Parabenizou a todos pela feira da agricultura 
familiar trazendo inovação, produtos de qualidade e não usando o agrotóxico, 
mostrando que é possível produzir de maneira ecológica e sustentável. O presidente 
concedeu para fazer o uso da palavra à vereadora Suzi Ever Lorenzoni. A vereadora 
saudou a todos, deixou um voto de profundo pesar a todos os familiares e amigos da 
senhora Creuza Ribeiro pelo seu falecimento. Parabenizou aos diretores da Bagó 
pela doação em medicamentos, enfatizou a crise que o Brasil está passando que 
qualquer doação é bem vinda. Parabenizou os idealizadores e os agricultores da 
feirinha por estarem todos os sábados trazendo produtos de qualidade para a 
população. O presidente concedeu para fazer o uso da palavra o vereador Adilson 
Reggiani. O vereador parabenizou todos idealizadores e agricultores da feirinha, a 
equipe do Incaper, disse que o Município é considerado como a cultura do café, que 
seria a única cultura, mas que na hora de comercializar o produto tem que passar 
por desvalorização do mesmo, enfatizou a toda população que valorizem a feirinha 
em nossa cidade, pois são produtos de qualidade sem agrotóxico. O presidente 
concedeu para fazer o uso da palavra o vereador Roberto Carlos Partelli. 
Parabenizou todos os participantes de Corpus Christi, parabenizou aos diretores da 
Bagó pela doação em medicamentos, lembrou que o título é merecido por terem 
aberto as portas para pessoas daqui, que são muito queridas, quem sabe ter uma 
indústria aqui. O presidente convidou para proceder à entrega dos títulos de cidadão 
marilandense. Esta honraria é entregue a pessoas que de alguma forma 
contribuíram para o desenvolvimento e bem estar da população marilandense, hoje, 
temos a honra de proceder à entrega de títulos aos membros do laboratório Bagó, 
que possui uma fábrica em Colatina e tem apoiado o Município com doação de 
medicamentos. O presidente convidou os vereadores Ivaldo da Silva e Renato 
Meneghini para proceder à entrega do título de cidadão marilandense aprovado 
através do Decreto n.: 296/2018 a senhora Soraia Alcofarado Moraes. O presidente 
convidou os vereadores Jocimar Rodrigues Santana e Roberto Carlos Partelli para 
proceder à entrega do título de cidadão marilandense aprovado através do Decreto 
n.: 297/2018 ao senhor Marcos Vinicius Mesquita. O presidente concedeu para fazer 
o uso da palavra à homenageada senhora Soraia Alcofarado Moraes, onde a 
mesma saudou a todos os presentes enfatizou a honra em receber esse título de 
cidadão, disse que tem um grupo de pessoas daqui que trabalham na indústria, que 
Marilândia não tem só acrescentado em termos de pessoas, mas vem agregando 
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para que se consiga juntar o setor privado com o setor público no momento de crise 
que o Brasil vive a gente consegue unir forças e poder ajudar a população capixaba. 
Enfatizou que um sonho que se sonha junto se torna realidade mencionou a fala do 
vereador Jocimar Rodrigues Santana, e que a empresa Bagó quer sonhar junto com 
Marilândia, que possam levar saúde a todos que aqui vive construindo assim um 
futuro melhor. O presidente explanou parabenizando e homenageando os 
idealizadores e aqueles que se esforçaram e se esforçam para que nossa cidade 
pudesse ter a sua feira da agricultura familiar. No dia 06 de maio de 2017 a 
população marilandense passou a contar com uma nova opção para adquirir frutas, 
legumes, verduras e demais produtos produzidos pelos agricultores de nosso 
Município com a feira da agricultura familiar que acontece todos os sábados no 
centro da cidade. A realização dessa conquista aconteceu graças ao empenho da 
prefeitura Municipal, o INCAPER, Escola Família Agrícola e principalmente pelos 
agricultores familiares. Tudo começou em uma palestra realizada pela nutricionista 
Schayne Lima Alves ao realizar uma palestra no Incaper e em conversa com os 
agricultores realizaram uma viagem a Santa Maria de Jetibá para visitar duas 
propriedades de produção orgânica, sendo uma horta e outra uma lavoura de café. 
Posteriormente foi realizado um encontro com a escola família Agrícola onde o 
professor Emilio Gava queria implantar a feira da escola, o movimento foi tomando 
força e a formação de parceria com o INCAPER e prefeitura municipal a feira se 
tornou uma realidade. Na feira são encontrados produtos como: jiló, quiabo, feijão, 
banana prata, da terra e maçã, mel, pão doce, couve, polpa de maracujá e acerola, 
maxixe, milho verde, pepino, pimenta de cheiro e malagueta, cenoura, limão, batata 
doce, tomate, fubá, alface, vagem, salsinha, cocada, compotas, doce de abóbora, de 
mamão, mandioca, doces caseiros, berinjela, queijo minas, palmito conserva entre 
outros, além do já famoso pastel com caldo de cana. Os produtos comercializados 
na feira são produzidos quase na totalidade sem uso de defensivos, já que a 
produção desses alimentos é feita com sementes próprias para produção orgânicas 
doadas pelo Incaper e são aplicadas caldas como bordalesa, de nim indiano, cravo 
da índia, além de composto orgânico, calcário e super simples. A feira é importante, 
pois além de ser uma fonte de renda extra, leva alimentos mais saudáveis para os 
consumidores e sem defensivos agrícolas. A feira representa uma nova opção de 
vida nesse momento de tantas adversidades climáticas e representa também maior 
segurança à vida dos trabalhadores, já, para os consumidores podem optar por 
alimentos mais saudáveis produzidos de forma a oferecer um produto rico em 
nutrientes capaz de proporcionar mais saúde e qualidade de vida. O presidente 
convidou para fazer uso da palavra um dos idealizadores da feira da agricultura 
familiar Emilio Gava, onde o mesmo saudou todos os presentes na pessoa do 
presidente Evandro Vermelho cumprimentou todos os vereadores assim 
cumprimentou todos os agricultores que estão todos os sábados trazendo os 
produtos para toda população. Ressaltou um pouco da história para colocar em 
prática junto com as associações. Enfatizou que o projeto desenvolvido pela 
nutricionista Schayne Lima Alves que a mesma desenvolveu o TCC que era sobre 
"Produção de Produtos Orgânicos", onde o Incaper disponibilizou o Marcelo, onde 
juntos começaram a buscar as associações, onde sempre se reuniam para discutir e 
no dia 06 de Maio de 2017 assim se concretizou o sonho de muitos agricultores que 
começou a feira. Explanou que o primeiro ano de feira, mas que sempre se reúnem 
para discutir o que foi bom e o que pode melhorar. Enfatizou que estão começando 
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a criar a associação dos feirantes, que está bem encaminhado. Hoje a feira conta 
com aproximadamente 10 barracas, com diversas variedades de produtos, e que a 
associação de mulheres vão começar a participar no próximo sábado, que é um 
orgulho para todos. Ressaltou que cada barraca vende em média de R$450,OO a 
R$600,OO por final de semana e que o dinheiro arrecadado circula na nossa cidade e 
quem nunca visitou a feira que faça uma visita para apreciar os produtos que são de 
qualidade e conscientizou quanto o não uso de agrotóxico. O presidente convidou 
para fazer o uso da palavra os feirantes Ailton Rabelo Silva, Márcia Franco Camata 
e Celesia Ronquete. Sr. Ailton Rabelo Silva cumprimentou na pessoa do presidente 
Evandro Vermelho, assim cumprimentou todos os vereadores, disse que junto com o 
Negão fizeram o curso de Agroecologia através do sindicato de Colatina, explanou 
que depois de 4 anos de curso foram convidados a participar e juntamente com 
outros produtores hoje fazem parte da feirinha, enfatizou sobre produzir sem utilizar 
agrotóxico, que produzem na faixa de 4 mil quilos de acerola e de maracujá, que 
pensaram em realizar a feira em Colatina, mas que com o convite dos demais 
agricultores resolveram participar aqui por ser cidadão marilandense e assim 
valorizando ainda mais nossa cidade na qual toda renda gerada fica no próprio 
município. Explanou que faz parte da OCS (Organização de Controle Social) que 
seria um controlando o outro com visitas nas referidas propriedades, gerado através 
da CAF (Cooperativa dos Agricultores Familiar), ressaltou quanto o valor dos 
produtos que estão tentando igualar com o supermercado e agradeceu a 
oportunidade desta Augusta Casa de Leis apoiarem os feirantes. O presidente 
concedeu para fazer o uso da palavra a Sra. Márcia Franco Camata membro da 
Agrimam. S~ Márcia saudou a todos os presentes, enfatizou que sua barraca é uma 
que esta como a associação juntamente com a Elizabete Lorenzoni Petri, 
representando a Associação Agrimam, disse que em sua barraca tem espaço para 
todos que quiserem colocar seus produtos a venda que tem algum produto lá da 
roça que antes não era valorizado que agora esta tendo uma renda extra. Que fez o 
curso do SENAR e que em sua propriedade seguem a mesma linha de trabalho, de 
não usar nenhum tipo de agrotóxico, explanou quanto à população além de 
consumir um alimento saudável ela não só esta consumindo e sim optando por uma 
qualidade melhor de vida produtos sem agrotóxicos. Em seguida o presidente 
concedeu para fazer uso da palavra a Sra Celesia Ronquete, onde a mesma saudou 
a todos, enfatizou que sua barraca é de caldo de cana e pastel, que procuram 
sempre servir produtos de qualidade, pode se observar como tem crescido a feira 
com apenas um ano buscam oferecer para a população um produto sem agrotóxico. 
O presidente convidou para vir aqui à frente e receber nossa homenagem das mãos 
do Sr. Vantuiu os idealizadores da feira da agricultar familiar, Emilo Gava, Marcelo 
Agenciano e Shayene Lima Alves. O presidente convidou para receber nossas 
homenagens os feirantes da agricultar familiar, Sr. Adnalvo Lourena da Silva para 
receber a homenagem das mãos do vereador Douglas Badiani. Sr. Ailton Rabelo da 
Silva para receber a homenagem das mãos do vereador Adilson Reggiani. Sr. 
Manoel da Silva para receber a homenagem das mãos do vereador Ivaldo da Silva. 
Sr. Tárciso Debona para receber a homenagem das mãos do vereador Douglas 
Badiani. Sra Celesia Ronquete para receber a homenagem das mãos do vereador 
Evandro Vermelho. Sr. Everaldo Agrizzi para receber a homenagem das mãos do 
vereador Jocimar Rodrigues Santana e o Secretário Emílio Gava. Sr. Arildo Costa 
para receber a homenagem das mãos do vereador Paulo Costa. S~ Maria das 
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Graças Colatto para receber a homenagem das mãos do vereador Roberto Carlos 
Partelli. Sr. João Ricardo Martinelli para receber a homenagem das mãos da 
vereadora Suzi Ever Lorenzoni. Sr. Antônio Nonato Dias para receber a homenagem 
das mãos do vereador Jocimar Rodrigues Santana e o secretario Adalto Aquiles. Sr. 
Maicon Casotti Celin, não compareceu. Sr. Daicon Fornaciari Celin, não 
compareceu. Em seguida convidou os Membros da Agrimam, Sra. Márcia Franco 
Camata para receber a homenagem das mãos do vereador Roberto Carlos Partelli. 
Sra. Elizabeti Lorenzoni Petri, não compareceu. Sr. Evandro Tadeu Camata, não 
compareceu. Sr. Leonel Lúcio Camata para receber a homenagem das mãos do 
vereador Renato Meneghini. Sr. Luciano Camata, não compareceu. Sr. Ivan Roberto 
Camata, não compareceu. O presidente convidou a todos para assistir um vídeo da 
feira da agricultura familiar e em seguida o vídeo da empresa institucional Bagó. 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 11 de junho do 
ano em curso, e declarou encerrada a sessão. Eu, Vereador Secretário Jocimar 
Rodrigues Santana, redigi a presente ata, que segue assinada por mim e pelo 
Presidente. 
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