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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARILÂNDIA - DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018. 

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

Ao oitavo dia do mês de Outubro 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 Sexta Reunião Ordinária da Segunda 
Sessão Legislativa da Nona Legislatura da Câmara Municipal de Marilândia-ES. De 
acordo com a Resolução n? 061/2007, o Presidente, solicitou o Vereador Douglas 
Badiani para pronunciar a citação Bíblica: "É ele que perdoa todas as tuas 
iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. (Salmo 103.3). 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 Quinta 
Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, realizada no dia 01 de outubro 
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 ao projeto de lei n.: 53/2018 de autoria da maioria dos vereadores que 
altera a redação do inciso I do artigo 3.° do projeto de lei n. 053/2018. 
Requerimento de urgência n.: 08/2018 de autoria da edilidade, que requer a 
dispensa das formalidades legais para votar em única discussão e votação o Projeto 
de Lei n.: 056/2018 - de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal que 
"Autoriza o Chefe do Poder Executivo a custear despesas de atleta marilandense 
para competir na final do campeonato Brasileiro de Karatê -2018". Indicação n.: 
086/2018 de autoria dos vereadores Douglas Badiani e Adilson Reggiani, que indica 
ao chefe do poder executivo que disponibilize duas traves para o campo de futebol 
society na comunidade de santa Cecília. Indicação n.: 087/2018 de autoria do 
vereador Douglas Badiani, que indica ao chefe do poder executivo que solicite a 
empresa prestadora de serviços de transporte de pacientes para Vitória que 
disponibilize mais um motorista para a realização do transporte devido a extensa 
carga horária. Indicação n.: 088/2018 de autoria do vereador Douglas Badiani, que 
indica ao chefe do poder executivo que realize a construção de uma academia social 
na comunidade de Patrimônio do Rádio. Indicação n.: 089/2018 de autoria do 
vereador Douglas Badiani, que indica ao chefe do poder executivo que realize a 
construção de uma academia social na comunidade de Santana. Diversos: 
Encontra-se na secretaria da Câmara Municipal a disposição dos vereadores 
balancete de despesas do mês de setembro da Câmara Municipal de Marilândia. 
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Encontra-se na secretaria da Câmara Municipal a disposição dos vereadores 
prestação de contas referente ao mês de setembro da Escola Família Agrícola de 
Marilândia. Tribuna livre: O presidente concedeu a palavra para uso da tribuna o 
vereador Adilson Reggiani. O vereador saudou a todos os presentes, colegas 
vereadores, assistência presente, explanou de sua felicidade quanto à eleição, que 
seus palpites foram válidos, que a população marilandense fez a diferença 
reconhecendo quem está antes, durante e depois para ajudar na área saúde. 
Enfatizou que o nosso Brasil está parado, que deveria haver uma mudança 
começando no senado e houve esta mudança na qual serão duas pessoas 
capacitadas e que espera em Deus que ao lidarem com dinheiro que tratem como 
merecido o dinheiro público. Ressaltou também que o governador dê continuidade 
ao que já fez, parabenizando a todos pelas conquistas e aqueles que não 
conseguiram que não desista, pois prestaram relevantes serviços em nossa cidade. 
Finalizou dizendo que ainda temos a eleição para o 2° turno e espera que Deus 
conceda a vitória para quem tiver a melhor intenção de comandar e nos representar 
diante deste Brasil. 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 do 
requerimento de urgência n.: 08/2018, que requer a dispensa das formalidades 
legais para votar em única discussão e votação o Projeto de Lei n.: 056/2018 - de 
autoria do chefe do Poder Executivo Municipal que "Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo a custear despesas de atleta marilandense para competir na final do 
campeonato Brasileiro de Karatê - 2018", sendo aprovado por unanimidade. 
Colocado em única discussão e votação o Projeto de Lei n.: 056/2018 - de autoria 
do chefe do Poder Executivo Municipal que "Autoriza o Chefe do Poder Executivo a 
custear despesas de atleta marilandense para competir na final do campeonato 
Brasileiro de Karatê - 2018", sendo aprovado por unanimidade. Colocado em única 
discussão e votação da Emenda ao projeto de lei n.: 53/2018 de autoria da maioria 
dos vereadores que altera a redação do inciso I do artigo 3.° do projeto de lei n. 
053/2018, sendo aprovado pela maioria. O vereador Jocimar Rodrigues Santana 
votou contra a Emenda ao projeto de lei n.: 53/2018. Colocado em Primeira 
discussão e votação do Projeto de Lei n.: 053/2018 - de autoria do chefe do Poder 
Executivo Municipal que autoriza a utilização do Espaço Cultural Giordano Lorenzini 
pelo senhor Carlos Roberto Raimundo", sendo aprovado por unanimidade. Colocado 
em primeira discussão e votação do Projeto de Lei n.: 054/2018 - de autoria do 
chefe do Poder Executivo Municipal que "autoriza transferir recursos financeiros, 
mediante a celebração de aditivo ao termo de colaboração com a Apae, sendo L-J 
aprovado por unanimidade. Colocado em primeira discussão e votação do Projeto ~ 
de Lei n.: 055/2018 - de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal que "dispõe 
sobre a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e I 
da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. Colocado em primeira I 
discussão e votação do Projeto de Lei n.: 057/2018 - de autoria dos vereadores v 

Roberto Carlos Partelli, Ivaldo da Silva e Jocimar Rodrigues Santana que Institui o ri 
programa municipal de coleta, reciclagem de óleo e gorduras usadas de origem ~ 
vegetal e animal, no âmbito do Município de Marilândia, sendo aprovado por 
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unanimidade. Colocado em única discussão e votação do Projeto de Decreto 
Legislativo n.: 013/2018 - de autoria do vereador Douglas Badiani, que concede 
título de cidadão marilandense ao Senhor Girlei Francisco, sendo aprovado por 
unanimidade. Explicações pessoais: O Presidente concedeu para fazer o uso da 
palavra o vereador Jocimar Rodrigues Santana. O vereador saudou a todos os 
presentes, colegas vereadores, assistência presente, na pessoa da aluna Maitê 
aluna da professora Jociane Sossai Brandão que desenvolveram o projeto inovador 
e os vereadores estão emprestando o nome em uma ideia que foi construída em 
sala de aula assim parabenizou a todos os envolvidos. Saudou ao Clodoaldo e ao 
Hebinho de Alto Rio Novo que sempre acompanham pela Tv câmara as sessões. 
Ressaltou quanto a eleição que aconteceu neste final de semana um processo 
democrático na qual o povo foi depositar o voto de confiança em quem possam nos 
representar, assim parabenizou a todos os Brasileiros e Capixabas assim agradeceu 
aqueles que votaram em quem teve gratidão por nosso município externou os 
agradecimentos a aqueles que não conseguiram se eleger, mas que precisamos 
respeitar a vontade do povo. Parabenizou a Secretária de Educação Sra. Vera Lúcia 
Dadalto Pissimilio toda a sua equipe pedagógica e ao prefeito municipal Geder 
Camata pela realização da festa em comemoração ao dia das crianças que 
aconteceu no dia 05 de outubro de 2018, na praça 15 de maio. O Presidente 
concedeu para fazer o uso da palavra a vereadora Suzi Ever Lorenzoni. A vereadora 
saudou a todos os presentes, colegas vereadores, assistência presente, 
parabenizou todos os candidatos eleitos neste processo democrático que aconteceu 
neste domingo assim agradeceu toda população marilandense e finalizou dizendo 
que muito irão contribuir para o crescimento da cidade de Marilândia. O Presidente 
concedeu para fazer o uso da palavra o vereador Roberto Carlos Partelli. O vereador 
saudou a todos os presentes, colegas vereadores, assistência presente, 
parabenizou todos os eleitos, disse que política acaba na eleição e que aqueles que 
venceram que são da nossa região, do Norte, que com isso Marilândia consiga 
avançar mais com o apoio deles. Ressaltou que bons nomes disputaram a eleição, 
mas que não foram eleitos e que a eleição não é para escolher o melhor nem o pior 
e sim para a população dar a oportunidade para alguém trabalhar em prol da cidade 
e que a gente torça para que isso aconteça. O Presidente concedeu para fazer o uso 
da palavra o vereador Adilson Reggiani. O vereador solicitou a palavra pedindo que 
fosse enviado um ofício ao prefeito municipal Sr. Geder Camata para que possa 
informar quem está respondendo como Secretário (a) de Saúde do Município de 
Marilândia, e quem será a pessoa que irá assumir a secretaria, pois sem secretario o 
município deixa de receber fundos e que a Sra. Alcione Boldrini Monchi deixou a 
secretaria de saúde há 30 dias e as pessoas pedem que está como secretario e não 
sabemos, assim questionou o vereador. O vereador Jocimar Rodrigues Santa ~ 
solicitou a palavra ao presidente dizendo que ainda há o 2° turno para presidência ç:, 
um cargo importante para a nossa nação que Deus possa iluminar a população 
brasileira, população capixaba para que possamos eleger a melhor proposta para o ) 
nosso país. O presidente agradeceu a presença de todos solicitou a presença dos ) 
professores e alunos presentes autores do projeto de lei n.: 057/2018 para tirar uma {' 
foto e em seguida convocou os Senhores Vereadores para a próxima reunião 
ordinária a realizar-se às 18:00 horas do dia 15 de Outubro 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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