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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARILÂNDIA - DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. 

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

Ao décimo dia do mês de Setembro 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 Vigésima Terceira Reunião Ordinária da Segunda 
Sessão Legislativa da Nona Legislatura da Câmara Municipal de Marilândia-ES. De 
acordo com a Resolução nO 061/2007, o Presidente, solicitou o Vereador Roberto 
Carlos Partelli, para pronunciar a citação Bíblica: "Mas, em todas estas coisas, 
somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou". (Romanos 8: 37). 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 
Vigésima Segunda Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, realizada no 
dia 03 de setembro 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.: 077/2018 de autoria do vereador Douglas Badiani 
que indica ao Poder Executivo Municipal que realize o cascalhamento da estrada 
próximo a fábrica de móveis Sublime Marcenaria em Alto Liberdade no interior do 
Município de Marilândia. Indicação n.: 078/2018 de autoria do vereador Douglas 
Badiani que solicita que seja disponibilizado viagens de terra para os proprietários 
dos viveiros de café no Municlpio de Marilândia. Tribuna livre: O presidente 
concedeu a palavra para uso da tribuna o vereador Jocimar Rodrigues Santana. O ) 
vereador saudou todos os presentes, colegas vereadores, assistência presente, 
parabenizou o colega vereador Renato Meneghini, que na ultima semana se uniu a 
Sra Rosicléia Ribeiro de Jesus, que Deus possa conceder bênçãos a cada dia no J. 
seu matrimônio. Ressaltou sobre o ofício n° 0930/2018 - DER-ES/DG, r; 
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo onde explanou c...., 
sobre a recuperação das rodovias ES- 248 e ES- 356 - Colatina X Marilândia Ref. <::;. 
Contrato n° 023/2017 - Processo n° 75378779/2016 do Diretor geral do DER-ES Sr. 
Gustavo Perin de Medeiros Teixeira. Explanou que durante o mês de agosto de J 
2018 a obra teve uma diminuição no volume dos serviços, principalmente os J 
relacionados à pavimentação, em função de questões relacionadas à liberação da J l 
licença ambiental da usina CBUQ. Informou que a empresa executora, A Madeir~ 
indústria e Comércio L TOA, durante o mês corrente apresentou a este órgão uma 
série de justificativas relativas ao atraso verificado no cronograma da obra, tais 
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argumentos encontra-se em avaliação por esta Superintendência. Entre outros 
motivos apresentados, citou as dificuldades na obtenção de anuência de 
proprietários lindeiros para a execução de pontos de ônibus e o atraso na liberação 
da licença ambiental da usina de CBUQ (é um dos tipos de revestimentos asfálticos 
mais utilizados nas vias urbanas e rodovias brasileiras). Esclareceu que a 
responsabilidade do licenciamento das estruturas pertinentes a obra, é da empresa 
contratada. Em seguida o vereador parabenizou aos organizadores do 40° Torneio 
da Amizade que aconteceu neste final de semana sendo campeã a família 
Casagrande e como vice-campeã a família Magnago, ressaltou que é uma festa que 
trás muitos visitantes assim podendo rever pessoas como em seu caso o Rômulo 
Dondoni. Explanou sobre a nota do IDEB (índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica) no Município que atingiu a nota de 6,5 quanto a nota da escola estadual que 
atingiu 5,1 ressaltou da importância dos professores e alunos estarem 
comprometidos e empenhados com a educação e conquistando bons resultados. O 
presidente concedeu a palavra para uso da tribuna o vereador Roberto Carlos 
Partelli. O vereador saudou todos os presentes, colegas vereadores, assistência 
presente, ressaltou quanto ao esclarecimento dado pelo vereador Jocimar Rodrigues 
Santana, sobre a recuperação das rodovias ES- 248 e ES- 356 - Colatina X 
Marilândia, disse que os vereadores são muito cobrados nas ruas pela população, 
que a explicação é interessante, pois os internautas podem acompanhar que mais 
vereadores enviaram ofícios para saber a real situação, que as pessoas colocam no 
facebook que os vereadores não se envolvem, mas que todos de uma forma ou 
outra correram atrás, mas que às vezes as coisas fogem da situação e que a licença 
com o lEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) seja 
resolvida. Parabenizou toda a comunidade de Alto Liberdade pela organização do 
40° Torneio da Amizade que foi uma bellssima festa, mas que não pode estar 
presente, também parabenizou a todos conselho, diretores, professores e os alunos 
pelo desempenho no IDEB tanto no Município quanto no Estado, parabenizou ao 
prefeito Geder Camata, onde deixou um pedido, pois se sabe que o diretor escolar é 
indicação política mas que se faça a eleição, assim desligaria a educação da 
política, finalizou dizendo que gostaria que fizessem uma moção de aplauso para a 
Rede Gazeta em comemoração aos seus 90 anos de existência e serviços 
prestados no Espírito Santo, pois salientou que fez parte da história de muita gente. 
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. Colocado em única discussão e votação o Projeto de 

~ Decreto Legislativo n.: 011/2018 de autoria dos vereadores Roberto Carlos Partelli, ~ 
Jocimar Rodrigues Santana e Douglas Badiani que "concede titulo de cidadã 
marilandense a lIustríssima senhora Hagna Vesentinni dos Santos, sendo aprovado ( 
por unanimidade. Colocado em única discussão e votação o Projeto de Decreto , 
Legislativo n.: 012/2018 de auto~ia dos vereadores ~oberto C.arlo~ Part~lli, JOcimar~1 
Rodrigues Santana e Ivaldo da Silva que "concede titulo de cidadã manlandense a 
Ilustríssima senhora Sandra Maria Firmes Altoé, sendo aprovado por unanimidade. 
Explicações pessoais: O Presidente concedeu para fazer o uso da palavra a 
vereadora Suzi Ever Lorenzoni. A vereadora saudou a todos os presentes, colegas 
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vereadores, assistência presente, parabenizou a todos pela organização do 40° 
Torneio da Amizade que é tradição que aconteceu neste final de semana e 
parabenizou os vencedores a família Casagrande e a família Magnago. O presidente 
concedeu para fazer o uso da palavra o vereador Jocimar Rodrigues Santana. O 
vereador explanou sobre uma indicação que irá apresentar na próxima sessão 
quanto os pacientes que fazem tratamento oncológico em Vitória, que a secretaria 
de saúde olhasse com carinho se possível criar esse programa exclusivo e o 
automóvel para levá-I os para evitar transtornos. 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 17 de Setembro 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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