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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARILÂNDIA - DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018. 

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

Ao quinto dia do mês de Novembro 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 Oitava Reunião Ordinária da Segunda 
Sessão Legislativa da Nona Legislatura da Câmara Municipal de Marilândia-ES. O 
presidente parabenizou em nome da Câmara Municipal a comunidade evangélica de 
Marilândia pelo seu dia que foi comemorado no dia 27 de outubro conforme 
estabelece a Lei n.: 971 de 09 de agosto de 2011. Parabenizou a todos e que esse 
trabalho de evangelização nunca cesse e que se fortaleça a cada dia. Em seguida 
convidou para compor a mesa representando toda a comunidade Evangélica de 
Marilândia o representante da COPAM - Pastor Ariston Moreira dos Santos, em 
seguida registrou e agradeceu a presença do Pastor Daniel Rosa Nunes Cunha; 
Pastor Edson Quintela de Araujo; Pastora Ana Carolina Marques, Vanderlei 
Cavalcante Marques, Jadson Dalcou, Noé Barbosa de Oliveira, Wesley Rodrigues 
de Paula. Para dar início a sessão de acordo com a Resolução n? 061/2007, o 
Presidente, solicitou que o representante da COPAM que pronuncie 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 Vigésima Sétima Reunião Ordinária da Segunda 
Sessão Legislativa, realizada no dia 15 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 Projeto de Lei n.: 060/2018 de 
autoria do vereador Roberto Carlos Partelli que "autoriza o chefe do poder executivo 
a instalar placas proibindo a afixação de cartazes em áreas públicas e estabelece 
multa aos infratores". Projeto de Lei n.: 061/2018 de autoria do chefe do poder 
executivo municipal que "institui como patrimônio público cultural, artístico e religioso 
o dia de Corpus Christi no Município de Marilândia e regulamenta a comercialização 
e uso do espaço público". Projeto de Lei n.: 062/2018 de autoria do chefe do poder 
executivo municipal que "altera dispositivos da Lei n? 853, de 13 de outubro de 2009, 
que institui o serviço de moto taxi e da outras providências". Projeto de Lei n.: 
063/2018 de autoria do chefe do poder executivo municipal que "altera dispositivo da 
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lei n.: 1.208 de 27 de abril de 2015, que institui o plano de cargos, carreiras e 
vencimentos dos servidores municipais de Marilândia-ES, estabelece normas de 
enquadramento e dá outras providências." Projeto de lei n.: 064/2018 de autoria da 
mesa diretora que "dispõe sobre o pagamento de abono aos servidores do Poder 
Legislativo Municipal de Marilândia e dá outras providências". Projeto de lei n.: 
065/2018 de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal que "estima receita e 
fixa despesas do Município de Marilândia para o exercício de 2019". Projeto de 
Decreto legislativo n.: 014/2018 de autoria do vereador Ivaldo da Silva que 
"concede titulo de cidadão marilandense ao Pastor Noé Barbosa de Oliveira". 
Requerimento de Urgência n.: 09/2018 de autoria do vereador Ivaldo da Silva que 
requer a dispensa das formalidades legais para votar em regime de urgência o 
Projeto de Decreto Legislativo n.: 014/2018 de autoria do vereador Ivaldo da Silva 
que "concede titulo de cidadão marilandense ao Pastor Noé Barbosa de Oliveira". 
Indicação n.: 093/2018 de autoria dos vereadores Jocimar Rodrigues Santana, 
Evandro Vermelho e Roberto Carlos Partelli que solicita que o Chefe do Poder 
Executivo proceda obras de redução do trevo que se encontra na estrada do Distrito 
de Sapucaia para que possa dar melhores condições ao trânsito de veículos longos 
e maior segurança aos pedestres. Indicação n.: 094/2018 de autoria dos 
vereadores Jocimar Rodrigues Santana, Evandro Vermelho e Roberto Carlos Partelli 
que solicita que o Chefe do Poder Executivo proceda a conclusão do campo de 
futebol na comunidade de Alto Patrão Mór. Diversos: Convite do Presidente 
Assembléia Legislativa Erick Musso e do presidente da Associação das Câmaras 
Municipais do Estado do Espírito Santo Sr. Wilton Minarani, convidam todos os 
vereadores para participar do 2.° Fórum de vereadores do Espírito Santo que 
acontecerá no dia 09 de novembro de 2018 as 8:30h no plenário da assembléia 
Legislativa. Convite do Projeto Paixão e Bálsamo Kids convidando a todos para o 
encerramento do ano de 2018, com apresentação das crianças no coral, Ballet e Jiu 
Jitsu, no dia 04/12/2018 no Cefas às 19 horas. 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 j 
leitura das matérias constates na ordem do dia. Colocado em primeira discussão e 
votação Projeto de Lei n.: 058/2018 de autoria do Chefe do Poder executivo que 
autoriza a concessão de uso de bem público municipal - um ponto de comércio do 
espaço cultural Giordano Lorenzini e o ponto de comércio da praça saudável no / 
Conjunto Habitacional Honório Passamani". O vereador Adilson Reggiani solicitou a J-5 
palavra pedindo vista ao Projeto de Lei n.: 058/2018, sugeriu que de imediato a '""'I 

comissão faça uma emenda ao projeto, salientou que esses lugares já estão sendo ~ 
usados, e que as pessoas que ganharem a concessão de uso não podem passar 
para terceiros, sugeriu que o valor arrecadado poderia ser revertido para a mesma ~ 
pessoa ou contratar um vigia para tomar conta da praça e da quadra para que não 
fosse depredados, sendo aprovado por unanimidade. Colocado em primeira 
discussão e votação Projeto de lei n.: 059/2018 de autoria do Vereador Jocimar " 
Rodrigues Santana que autoriza a instalação de hidrômetro individualizado em ~ 
edifícios e condomínios, sendo aprovado por unanimidade. Colocado em única 
discussão e votação o Requerimento de urgência n.: 09/2018 de autoria do 
vereador Ivaldo da Silva que requer a dispensa das formalidades legais para votar 
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em regime de urgência o Projeto de Decreto Legislativo n.: 014/2018 de autoria do 
vereador Ivaldo da Silva que "concede titulo de cidadão marilandense ao Pastor Noé 
Barbosa de Oliveira", sendo aprovado por unanimidade. Colocado em única 
discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo n.: 014/2018 de autoria do 
vereador Ivaldo da Silva que "concede titulo de cidadão marilandense ao Pastor Noé 
Barbosa de Oliveira", sendo aprovado por unanimidade. Nesse momento o 
presidente iniciou a solenidade em homenagem ao dia do evangélico, que foi 
instituído pela lei Municipal n.: 971 de 09 de agosto de 2011, que estabeleceu que o 
dia do evangélico que se comemora no último sábado do mês de outubro. O 
presidente solicitou ao secretário para ler uma homenagem ao dia do evangélico. O 
que é ser Evangélico? Há algumas décadas atrás, ser evangélico era motivo de 
chacotas, piadas e insinuações maldosas. Carregar uma bíblia debaixo do braço 
tornava o crente alvo de ironias e discriminação diversas. Confessar ser um crente 
em Jesus era motivo para ser taxado de inculto, ignorante e acusado de ser 
manipulado por pastores que faziam nele uma verdadeira lavagem cerebral. Quando 
alguém mencionava o desejo de ir á igreja, outro alguém prontamente refutava: "Já 
vai dar dinheiro ao pastor?". Enfim, não era fácil testemunhar, diante de todos a fé 
em Jesus. Hoje, ser evangélico virou moda. Dá status. Até a mídia está oferecendo 
destaque ao mundo gospel, quando era impensável, tempos atrás, assistir a Rede 
Globo promovendo eventos, anunciando em horário nobre as notícias do meio 
evangélico e fazendo marketing deste mercado que cresce a cada dia. Alguns 
acreditam que chegou a nossa vez. Mas o que é ser evangélico? Significa 
simplesmente aquele que, pela fé em Jesus, foi salvo e regenerado através do novo 
nascimento por obra do Espírito Santo e que passou a seguir a Cristo e a viver de 
acordo com o Evangelho. As coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo, 
onde a conversão se dá através de uma mudança de mente, passado agora a 
absorver os pensamentos e valores de Deus expressos em sua palavra. 
Resumidamente: Ser evangélico é ser uma pessoa que vive o Evangelho de Jesus 
Cristo. Quem vive o evangelho tem a sua vida pautada no exemplo de Jesus. Em 
como Ele agia nas adversidades; tratava os menos favorecidos; se relacionava com 
os discriminados e lidava com os religiosos e a religiosidade. O verdadeiro 
evangélico não foge ao seu chamado para ser sal da terra e luz do mundo. O amor 
de Deus prevalece em seu coração abafando e anulando o amor egoísta e 
mesquinho que nos leva a pensar apenas em nós mesmos e nas nossas 
satisfações. O que é ser evangélico? Ser evangélico é buscar, com esforço e paixão, 
o reino de Deus na vida, e não idolatrar a "minha igreja" ou "meu ministério". Ser 
evangélico não é buscar as outras coisas em primeiro lugar e esperar que o reino de 
Deus lhe seja acrescentado. É exatamente oposto. Ser evangélico é ter o mesmo 
espírito de consciência cristã dos crentes da cidade de Beréia, conforme narrado em 
atos dos Apóstolos estavam de acordo com a palavra de Deus. Ser evangélico é 
estar no mundo; morar no mundo; trabalhar no mundo; fazer planos no mundo; amar 
o próximo no mundo; torcer por um time no mundo; namorar, noivar e casar no 
mundo; construir um futuro no mundo; viver a vida no mundo ... sem SER do mundo! 
Ser evangélico é ser apaixonado, sem ser fantástico; ser defensor da verdade, sem 
ser legalista; livre, sem dar lugar à carne; consciente, sem ser deslumbrado; firme, 
sem ser tirano; verdadeiro, sem ser mal-educado; amoroso, sem ser manipulador. 
Ser evangélico é olhar o abençoador como prioridade de sua busca e as bênçãos 
como consequência desse relacionamento pessoal. Ser evangélico é saber que o 
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diabo merece o nosso repúdio, mas as pessoas merecem o nosso respeito. Diante 
de todas as notícias negativas que chegam até nós, advindas do meio evangélico, 
temo que estejamos perdendo a essência daquilo que devemos ser em Jesus, 
comprometendo a nossa identidade como povo de Deus, expondo o nome de Deus 
ao vexame e permitindo que conceitos e valores do mundo penetrem sutilmente em 
nossa liturgia e corações. Cuidado, meu querido irmão: Não siga modismo ou 
tendências passageiras! Siga apenas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo! 
Explicações pessoais: a Presidente concedeu para fazer o uso da palavra os 
vereadores Jocimar Rodrigues Santana, Roberto Carlos Partelli e Suzi Ever 
Lorenzoni, onde parabenizaram toda a comunidade evangélica pelo seu dia. Em 
seguida o presidente convidou para um momento de louvar a senhora Marli Rosa da 
Silva vice-presidente da CaPAM. a presidente convidou para fazer uso da tribuna o 
Pastor da 1.° Igreja Batista de Marilândia - Pastor Daniel Rosa Nunes Cunha, o 
Pastor da Igreja assembléia de Deus Gericó - Pastor Edson Quintela de Araujo, o 
Pastor da Igreja Assembléia de Deus Cadeeso - Pastor Ariston Moreira dos Santos. 
a presidente convidou a todos para apreciar um momento de louvor com a Pastora 
Ana Carolina Marques. a 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 12 de Novembro 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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