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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
lEGISlATIVA DA NONA lEGISlATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARllÂNDIA - DIA 11 DE JUNHO DE 2018. 

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

Ao décimo primeiro 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 Quarta Reunião Ordinária da Segunda 
Sessão Legislativa da Nona Legislatura da Câmara Municipal de Marilândia-ES. O 
presidente convidou para compor a mesa o Reitor Sr. Pergentino de Vasconcelos 
Junior. O presidente externou os sentimentos pelo falecimento da jovem Karolina 
Magnago e pela mãe de nosso colega vereador Ivaldo da Silva a senhora Ivandina 
Martins da Silva, solicitou a todos um minuto de silêncio em suas homenagens. O 
presidente registrou a presença do ex vereador Augusto Astori, Secretário Laudinei 
Zambom e demais autoridades. De acordo com a Resolução nO 061/2007, o 
Presidente, solicitou o Vereador Roberto Carlos Partelli, para pronunciar a citação 
Bíblica: "Entretanto aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela 
persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem 
aventurado no que fizer". (Tiago 1; 25). 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 terceira Reunião Ordinária da Segunda 
Sessão Legislativa, realizada no dia 04 de junho 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: Emenda n. 01 ao projeto de lei n.: 
030/2018 de autoria do vereador Jocimar Rodrigues Santana que alteram a ementa 
e a redação do projeto de lei n.: 30/2018 de 09 de maio de 2018 "que autoriza o 
Poder Executivo a transferir recursos financeiros, mediante celebração de termo de 
colaboração com a Associação Ambientalista de Marilândia". Projeto de lei n.: 
031/2018 - de autoria do chefe do poder executivo municipal que "dispõe sobre a 
regulamentação da feira Arte e Sabor e do uso da área pública para tal fim no 
Município de Marilândia, Estado do Espírito Santo e dá outras providências". Projeto 
de lei n.: 032/2018 - de autoria do chefe do poder executivo municipal que 
"Autoriza a doação com encargo de área de terra medindo 60,00 m2 localizada na 
Rua Dionísio Falcheto, Centro, ao Sindicato dos Trabalhadores rurais de Colatina". 
Projeto de lei n.: 033/2018 - de autoria do chefe do poder executivo municipal que 
"Autoriza a doação com encargo de área de terra medindo 1.473,32 m2 localizada no 
loteamento Catelan, Rua Nelson Capo Dai 'Orto, Marilândia/ES à Associação de 
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Pais e Amigos dos Excepcionais de Marilândia - APAE". Projeto de lei n.: 034/2018 
- de autoria do chefe do poder executivo municipal que "Autoriza o chefe do poder 
executivo municipal a abrir crédito suplementar". Projeto de lei n.: 035/2018 - de 
autoria do chefe do poder executivo municipal que "Dispõe sobre a criação do Fundo 
Municipal de Educação e dá outras providências". Projeto de lei n.: 036/2018 - de 
autoria do chefe do poder executivo municipal que "Autoriza a doação com encargo 
de área de terra medindo 150,00m2, localizada na Rua Adolpho Dadalto, Centro, 
Marilândia/ES ao Sindicato Rural de Marilândia". Projeto de lei n.: 037/2018 - de 
autoria do chefe do poder executivo municipal que "Autoriza o chefe do poder 
executivo Municipal a abrir crédito especial para transferência financeira à rede 
cuidar". Projeto de lei n.: 038/2018 - de autoria do chefe do poder executivo 
Municipal que "Autoriza o chefe do poder executivo Municipal a abrir crédito 
suplementar para transferência financeira ao consórcio público da região noroeste - 
CIM Noroeste." Projeto de lei n.: 039/2018 - de autoria do chefe do poder 
executivo municipal que "Autoriza o Poder Executivo a Custear Despesas de atleta 
marilandense para competir no campeonato brasileiro de Karatê - 2018". Projeto de 
lei n.: 040/2018 - de autoria do chefe do poder executivo municipal que "altera o 
anexo VII da Lei n.: 1.208 de 27 de abril de 2015". Projeto de Decreto legislativo 
n.: OS/2018 - de autoria do vereador Douglas Badiani que concede título de Honra 
ao Mérito ao Sr. André Jaretta Ardison. Projeto de Decreto legislativo n.: 06/2018 
- de autoria da vereadora Suzi Ever Lorenozini que concede título de cidadão 
marilandense ao Sr. Antonio Lima de Carvalho. Requerimento n.: 013/2018 - de 
autoria da vereadora Suzi Ever Lorenzoni, que solicita que seja enviado a esta casa 
de leis a relação dos nomes dos ocupantes de todos os cargos comissionados da 
prefeitura Municipal de Marilândia. Indicação n.: 054/2018 - de autoria do vereador 
Douglas Badiani que solicita providências visando à instalação de torres de celular 
nas comunidades de Patrão-Mór e São Marcos no interior do Município. Diversos: 
Convite da Creche Municipal Maria Dalva Bona Passamani para participar do seu 
arraia que acontecerá no dia 22/06/2018 a partir das 14:00h na sede da creche. 
Convite da Escola Padre Antonio Volkers para participar do "arraia do tunico" que 
acontecerá no dia 13 de julho de 2018 a partir das 19:00h no Espaço Cultural 
Giordano Lorencini. Tribuna livre: O presidente concedeu para fazer uso da palavra 
o vereador Jocimar Rodrigues Santana. O vereador saudou a todos os presentes, 
colegas vereadores, assistência presente, externou os sinceros sentimentos a todos 
os familiares e amigos da jovem Karolina Magnago e da senhora Ivandina Martins da 
Silva. Saudou o Sr. João Elder Lorenzoni, ex servidor da caixa econômica, filho 
desta terra que muito contribuiu com serviços relevantes naquela instituição, saudou 
o ex vereador Augusto Astori. Parabenizou o vereador Ivaldo da Silva pela 
preposição da homenagem ao homenageado Dr. Magnífico Reitor Sr. Pergentino de 
Vasconcelos Junior do Centro Universitário Unesc, saudando assim sua esposa 
Danuza. Enfatizou da importância do Centro Universitário, que está situado em 
Colatina e na Serra com relevantes serviços prestados em nosso país. Ressaltou 
que acompanha através das redes sociais o Sr. Pergentino os intercâmbios que o 
mesmo faz. Explanou que teve a honra de colar grau em Bacharel em Direito onde 
sua irmã Jamile Rodrigues Santana também colou grau, e mencionou a grande 
satisfação de fazer parte do Centro Universitário Unesc como aluno. Parabenizou o 
Sr. Pergentino de Vasconcelos Junior por atender a todos no hospital e maternidade 
São José onde presta relevantes serviços sociais a todos do nosso município e 

Rua: luis Catelan, nO 230 - Telefax: (27) 3724-1177 
CEP.: 29725-000 - Marilândia - ES 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

CAPITAL ESTADUAL DA PESQUISA DO CAFÉ CONILON 
Biênio 2017/2018 

região. Parabenizou a todos os Pastores pelo seu dia que foi comemorado no 
segundo domingo de junho, saudou assim todos os pastores da cidade de 
Marilândia na qual prestam seus relevantes serviços. O presidente concedeu para 
fazer uso da palavra o vereador Roberto Carlos Partelli. O vereador saudou todos os 
presentes, colegas vereadores, cumprimentou o ex vereador Augusto Astori assim 
cumprimentou toda a assistência presente. Explanou sobre a fala do colega 
vereador Jocimar Rodrigues Santana na qual se referiu ao Reitor Sr. Pergentino de 
Vasconcelos Junior. Enfatizou sobre a história que o Padre José contava com muito 
orgulho sobre a unesc, que agora com este título de cidadão marilandense que 
possa lembrar do saudoso Padre José de Souza Brasil. Deixou o profundo pesar a 
todos os familiares e amigos da jovem Karolina Magnago e da senhora Ivandina 
Martins da Silva. Explanou que o uso da tribuna seria por alguns motivos. Primeiro 
enfatizou sobre um questionamento em redes sociais sobre uma lâmpada acessa 
durante o dia no campo da pracinha no centro da cidade, enfatizou se há uma falha 
no sistema que se apaga e que seja solucionado. Também questionou sobre o 
entulho que se encontra atrás do estádio, que tiraram de um lugar e colocaram em 
outro, pois a questão não é tirar do lugar e sim resolver o problema, disse o 
vereador. Ressaltou quanto à iluminação da quadra de Patrão- Mór de baixo. 
Ressaltou quanto à fila do dentista, que no ultimo agendamento tinha quase 800 
pessoas na fila de espera na qual é muito desagradável a pessoa ter que esperar 
quase um ano para ser atendida, enfatizou que teria que rever este conceito, que se 
tenha um diálogo com a população para que se possam buscar novos caminhos, 
pois quem esta na vida pública esta para servir, disse o vereador. 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 Requerimento n.: 013/2018 
de autoria da vereadora Suzi Ever Lorenzoni, que solicita que seja enviado a esta 
casa de leis a relação dos nomes dos ocupantes de todos os cargos comissionados 
da prefeitura Municipal de Marilândia, sendo aprovado por unanimidade. 
Explicações pessoais: O presidente concedeu para fazer o uso da palavra o 
vereador Ivaldo da Silva. O vereador enfatizou que está triste por um lado e feliz por 
outro, por entregar hoje este título de cidadão marilandense ao Reitor Sr. Pergentino 
de Vasconcelos Júnior e também agradeceu aos colegas vereadores por aprovar 
este título. O presidente concedeu para fazer o uso da palavra à vereadora Suzi 
Ever Lorenzoni. A vereadora deixou os sinceros sentimentos a todos os familiares e 
amigos da jovem Karolina Magnago, da senhora Ivandina Martins da Silva, a todos 
os familiares do Sr. Guilherme Spada e da senhora Ciorenes da igreja maranata, 
que Deus conforte o coração de todos. Parabenizou a todos os pastores pelo seu 
dia. Ressaltou quanto às faixas elevadas em frente à escola Padre Antônio Volkers 
que após a poda das árvores esta tendo mais visibilidade. O presidente convidou 
para proceder à entrega do título 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 do título de 
cidadão marilandense ao Sr. Pergentino de Vasconcelos Junior. O homenageado é 
filho de Pergentino de Vasconcellos e lIaria Rossi de Vasconcellos, natural de 
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Colatina/ES, pai de quatro filhos, Breno, Renzo, Karen e Igor e dois netos, Henry e o 
segundo que está chegando. É graduado em Direito - UNESC (Centro Universitário 
do Espírito Santo), Especialista em Administração - UNESC, Especialista em 
Gestão Universitária - Universidade Estácio e Mestre em Gestão Universitária - 
UNIGRANRIO. Atualmente o homenageado é Reitor do UNESC e Presidente da 
Mantenedora do Hospital e Maternidade São José e sua trajetória profissional muito 
se confundem com a do UNESC, que no ano passado completou 50 anos de 
existência, tendo iniciado com oferta apenas do curso de Direito e hoje oferece 19 
cursos. A história com o Município de Marilândia/ES é de anos e nos dias atuais o 
UNESC recebe 112 alunos que residem em nosso município e estudam nas mais 
diversas áreas. O UNESC disponibiliza ainda atendimento médico, fisioterápico, 
farmacêutico, nutricional e de enfermagem, por meio do UNESC Saúde, além de 
Clínica de Estética, Assistência Judiciária e o Núcleo de Treinamento e 
Desenvolvimento Empresarial, que atende toda a população Marilandense. Como 
Presidente da Mantenedora do Hospital e Maternidade São José, que possui "portas 
abertas" para a Maternidade e Cardiologia (para síndromes coronárias agudas), há 
um atendimento de qualidade para a população, além de todos os serviços 
prestados pelo hospital que atende diariamente as mais diversas especialidades 
médicas. O presidente convidou o autor da honraria o vereador Ivaldo da Silva para 
proceder à entrega do titulo de cidadão marilandense aprovado através do Decreto 
n.: 298/2018 ao senhor Pergentino de Vasconcelos Junior. Em seguida o presidente 
concedeu a palavra ao Homenageado Sr. Pergentino de Vasconcelos Junior. Sr. 
Pergentino agradeceu a todos os vereadores através do presidente, enfatizou que 
nasceu em Colatina quando Marilândia pertencia a Colatina, por força da 
emancipação e do progresso que Marilândia experimentou, mas nunca deixou de 
ser um cidadão Marilandense, das amizades ligadas à família, que a instituição 
Unesc nasceu em Marilândia o documento foi lavrado no cartório do Sr. Eleutério 
Lorenzoni e registrado no cartório em Colatina. O Pe. José de Souza Brasil foi uns 
dos que fez parte do que é a Unesc hoje. Enfatizou que o Hospital e Maternidade 
São José nasceu da junção e da colaboração de várias cooperativas dentre as quais 
a de cafeicultores de Marilândia, enfatizou de sua juventude quando vinha a bailes 
na cooperativa, sendo uma época tranquila mesmo sendo de estrada de chão. 
Ressaltou que hoje pelas mãos dos vereadores está sendo cidadão marilandense 
oficialmente. O presidente agradeceu a presença de todos, do Sr. Pergentino de 
Vasconcelos Junior e convocou os Senhores Vereadores para a próxima reunião 
ordinária a realizar-se às 18:00 horas do dia 18 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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