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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA NONA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARILÂNDIA - DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018. 

PRESIDENTE: EVANDRO VERMELHO. 
VICE-PRESIDENTE: JOCIMAR RODRIGUES SANTANA. 
SECRETARIO: IVALDO DA SILVA 

Ao décimo dia do mês de Dezembro 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, Silvano José Dondoni 
e Suzi Ever Lorenzoni. O Presidente saudou a todos e agradeceu a Deus pela 
oportunidade de poder presidir a Trigésima Segunda 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 que o vereador Silvano 
José Dondoni que pronunciasse a citação Bíblica: "Em Deus se encontram a 
sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei; nele residem a caridade e as boas 
obras". (Eclesiástico 11-15). De acordo com o Artigo 164 do Regimento Interno, o 
presidente solicitou o vice-presidente 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 
convidou para compor a mesa o Prefeito Municipal Geder Camata. O Presidente 
solicitou a dispensa da leitura da Ata da Trigésima Primeira Reunião Ordinária da 
Segunda Sessão Legislativa, realizada no dia 03 de dezembro 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.: 
071/2018, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal que "institui o Código 
Municipal de Meio Ambiente e o fundo municipal de meio ambiente, cria junta de 
avaliação de recursos de infrações ambientais e dispõe sobre a política de meio 
ambiente e sobre o sistema Municipal do meio ambiente para o Município de 
Marilândia. Projeto de Lei n.: 072/2018, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
Municipal que "concede revisão geral nos vencimentos dos servidores públicos 
municipais da administração direta e autárquica". Indicação n.: 108/2018 - de 
autoria dos vereadores Renato Meneghini, Evandro Vermelho e Jocimar Rodrigues 
Santana que solicita ao chefe do poder executivo que realize a ampliação da 
drenagem pluvial na rua Principal a Comunidade de São Marcos desde a entrada do 
Fazenda Clube até as proximidades da casa do Senhor Caetano Bravim. Indicação 
n.: 109/2018 - de autoria do vereador Paulo Costa, que solicita ao chefe do Poder 
Executivo que proceda a reforma e a abertura para uso da população a quadra 
poliesportiva Osmar Antônio Camata, na comunidade de São Pedro. Indicação n.: 
110/2018 - de autoria do vereador Paulo Costa, que solicita ao chefe do Poder 
Executivo que proceda a instalação de um corrimão na ponte que dá acesso a 
comunidade de Patrão-Mór, pois a ponte conta apenas com corrimão em apenas um 
lado da ponte. Diversos: Convite da APAE para participar da confraternização de 
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fim de ano e a comemoração aos 15 anos de sua fundação que acontecerá no dia 
13 de dezembro de 2018 as 13:00h na loja Maçônica de Marilândia. Convite da 
Prefeitura Municipal de Marilândia para assistirem a cantata de natal que acontecerá 
no dia 20 de dezembro as 19:30h em frente ao prédio da Prefeitura. Encontra-se a 
disposição na secretaria da Câmara Municipal o balancete de despesas desta casa 
referente ao mês de novembro do corrente ano. Convite das Escolas Nossa Senhora 
Auxiliadora e das Creches Teresinha Simone Bona e Dailton Luiz Magnago para 
participar da despedida dos alunos do 2° ano que acontecerá no dia 12 de 
Dezembro às 19:00 no auditório da Escola Maria Izabel Falcheto. Convite para 
participar da já tradicional feijoada do Currú que está em sua 12° Edição, que 
acontecerá no dia 14 a partir das 19:30 no Espaço Cultural Giordano Lorencini. 
Convite do Banco Bradesco para participar do encontro Bradesco Regional e 
Educação financeira que acontecerá amanhã as 18:30 aqui no plenário desta casa. 
Tribuna Livre. O presidente concedeu a palavra para o uso da tribuna o Prefeito 
Municipal Sr. Geder Camata. O prefeito saudou a todos, presidente, vereadores, 
assistência presente, internautas, ressaltou da transparência que o executivo trata a 
gestão, agradeceu pela oportunidade de falar já que o ano já está findando e que 
2019 possa ser melhor. Ressaltou sobre a Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro de 2019 que todos os vereadores olhem com carinho para que se possa 
dar andamento no que precisa na prefeitura como licitações dentre outros que 
necessita de aprovação desta casa de leis. Enfatizou que o orçamento esta real sem 
fantasias, com o pé no chão, salientou sobre a revisão salarial para os servidores 
que será feita a partir de 01 de janeiro de 2019, sendo que a prefeitura conta hoje 
com 550 funcionários e foi com muito planejamento e economia. Enfatizou dos 
avanços na educação, premiação, do empenho dos funcionários e alunos. Também 
ressaltou dos avanços e conquistas como a drenagem na rua Espírito Santo que 
esta sendo feito, enfatizou dos convênios firmados dentre outros que estão 
chegando, salientou do projeto de lei sobre abrir crédito suplementar que será para 
realizar o pagamento do 13° salário aos funcionários da prefeitura. Ressaltou quanto 
a parceria entre a prefeitura com o CDL que este ano deixaram as rua mais 
enfeitadas para o natal, sendo que muitos visitantes elogiaram. Enfatizou sobre a 
troca que esta sendo realizada das lâmpadas serem substituídas pela de LED, 
sendo feito na sede e nas comunidades do município, disse que Marilândia é o 
primeiro município do país em ser 100% Led, se tornando uma forma de economia e 
segurança para os munícipes, desejou a todos um feliz natal e um próspero ano 
novo com saúde para que muitas conquistas possam vir. O presidente concedeu a 
palavra para o uso da tribuna o vereador Adilson Reggiani. O vereador saudou a 
todos os presentes, colegas vereadores, assistência presente, prefeito municipal 
Geder Camata, enfatizou que fazendo jus as palavras do prefeito, salientou sobre o 
projeto da rua Espírito Santo que votou contra na época não por ser contra e sim por 
asfaltar sem realizar a drenagem, pois votaria não para agradar e sim pensa em 
valorizar o dinheiro público, enfatizou sobre em trazer representantes da AcelorMittal 
que fornece o produto escore que está sendo usado na serra de São Rafael sendo 
um produto muito bom, mas que se use corretamente para não agredir as margens 
dos rios como diz a lei. Ressaltou sobre a matéria que saiu no jornal sobre a 
economia feita pelos vereadores, onde salientou que em nosso município muitas 
associações precisam de ajuda, como a Escola Família Agrícola de Marilândia, a 
Apae dentre outros, sugeriu que poderia destinar um pouco desse repasse para as 
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secretarias em partes iguais. Ressaltou sobre algumas reivindicações feitas pelos 
moradores do Bairro Santa Cecília que provavelmente vão reativar a igreja, 
sugeriram uma reunião para que possam ver a possibilidade de se asfaltar ou jogar 
o produto escore e realizar a iluminação, pois com essa reunião se precisar de ajuda 
os moradores estão prontos para contribuir. O presidente concedeu a palavra para o 
uso da tribuna o vereador Silvano José Dondoni. O vereador saudou a todos, 
vereadores, prefeito municipal por estar passando um pouco da gestão, agradeceu a 
presença dos secretários na pessoa da Muriel Belique Sangali, Giomeri Arivabeni e 
Flávio da Silva Batista, ex vereador Maurício Bravim, Ricardo assessor da Deputada 
Norma Ayubi, agradeceu ao governo do estado por trazer uma obra tão querida que 
é o asfalto que liga Marilândia X Colatina que é o asfalto quente, mas que não 
poderia deixar de dizer, pois ouviu a população, questionou que a obra o projeto não 
é culpa do governador, mas salientou que quem vai trafegar somos nós 
marilandense e a obra não possui acostamento tornando assim perigosa, enfatizou 
se algum carro vir a quebrar? Sugeriu que os vereadores podem agradecer ao 
governador por esta obra e falar sobre a execução dos acostamentos. Parabenizou 
a todos os organizadores, participantes e vencedores pelo campeonato que se 
encerrou no sábado dia 08/12/2018, parabenizando assim o time de Sapucaia. O 
presidente concedeu a palavra para o uso da tribuna o vereador Jocimar Rodrigues 
Santana. O vereador saudou a todos os presentes, Prefeito Municipal Geder 
Camata, ex vereadores Maurício Bravim e Sidnei Altoé, colegas vereadores, 
Adalberto da imprensa, saudou Ricardo assessor da Deputada Norma Ayubi. 
Parabenizou a todos os professores, secretaria e alunos pela participação no 
programa Agrinho. Parabenizou a todos os organizadores, participantes e 
vencedores pelo campeonato que se encerrou no sábado dia 08/12/2018, salientou 
que o agente político mais próximo do povo é o vereador, com relação ao asfalto 
uma obra bacana, mas que vai ficar perigosa. Ordem do dia: O Presidente solicitou 
ao Vice-Presidente 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 a emenda ao projeto de lei n.: 65/2018 de autoria dos 
vereadores Paulo Costa e Douglas Badiani que dá nova redação ao §1.0 do artigo 
6.0 do Projeto de Lei n.: 065 de 30 de outubro de 2018 que concede suplementação 
ao orçamento no percentual de 10% (dez por cento), o vereador Renato Meneghini 
solicitou a palavra enfatizando que é contra esta emenda de 10%, pois apresentou 
uma emenda no valor de 20%, sendo que esta emenda diz 10% baseando no que 
dado no ano passado. O vereador Jocimar Rodrigues solicitou a palavra enfatizando 
que para explicar a comunidade que o relator do orçamento é o colega vereador 
Renato Meneghini nas comissões ele tinha sugerido que fosse 20%, que será 
solidário a vossa excelência que é o relator e deve ter estudado afinco o projeto e 
colocou esse valor. O vereador Renato Meneghini solicitou a palavra enfatizando 
que no ano passado foi dado 10% e no decorrer do ano o prefeito solicitou mais 
10%, porque não solicitar 20% desde o início, sendo aprovado pela maioria dos 
votos, os vereadores Jocimar Rodrigues Santana e Renato Meneghini votam contra 
a Emenda. Colocado em única discussão e votação do Projeto de Lei n.: 065/2018 
de autoria do chefe do poder executivo municipal que "Estima receitas e fixa 
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despesas do Município de Marilândia para o exercício de 2019", sendo aprovado por 
unanimidade. Colocado em segunda discussão e votação o Projeto de Lei n.: 
069/2018 de 08 de novembro de 2018 de autoria do chefe do Poder Executivo 
Municipal que "autoriza o chefe do poder executivo a abrir crédito suplementar", 
sendo aprovado por unanimidade. Explicações pessoais: O Presidente concedeu 
para fazer o uso da palavra a vereadora Suzi Ever Lorenzoni. A vereadora enfatizou 
sobre a economia feita por todos os vereadores desta casa no valor de quase 
500.000,00 (quinhentos mil reais) que este valor não deveria ter somente um 
segmento, pois o município tem várias associações como a Apae, a Colônia Italiana 
que esta precisando de ajuda para poder se indicar onde será empregado esse 
dinheiro de melhor acordo. Nesse momento o presidente procedeu a entrega da 
moção de aplausos n: 016/2018 de autoria do vereador Roberto Carlos Partelli e 
aprovado por unanimidade que visa homenagear o senhor Antônio Pedruzzi, que 
muito contribuiu para o desenvolvimento de Marilândia. Antônio Pedruzzi nasceu no 
dia 19 de novembro de 1931, no município de Alfredo Chaves - ES, Filho de 
Eugenio Pedruzzi e Virgínia Sartori Pedruzzi. Viveu até seus 23 três anos na cidade 
de Alfredo Chaves, aonde conheceu Dulcinéia Bourguignon Esteves Pedruzzi, que 
logo se tornou sua esposa, tendo dois filhos ainda residindo na referida cidade. No 
ano de 1954, mudou-se com sua família para a Comunidade de Alto Liberdade - 
Marilândia-ES, lugar onde morava suas duas irmãs: Elidia Pedruzzi Drago casada 
com Artur Drago e Zelinda Pedruzzi Drago casada com Vitório Drago que morava 
em Santo Hilário. Já no Município de Marilândia, Antônio e sua esposa tiveram mais 
6 filhos, e para sustentar sua família exercia a profissão de dentista prático. Antônio 
sempre preocupado em ajudar o próximo, como voluntário era fabriqueiro da Igreja 
Católica, juiz de paz, enfermeiro, conselheiro sentimental, psicólogo, enfim, um 
grande líder nas comunidades de Alto Liberdade, Jequitibá, Terra Alta, São Rafael e v'J 

adjacências. No ano de 1967, preocupado com o futuro de seus filhos, Antônio < 
mudou-se para o Centro da cidade de Marilândia, a qual se tornou Presidente e 
funcionário da Cooperativa dos Cafeicultores de Marilândia por 3 anos e ainda j 
trabalhava também como auxiliar do médico Dr. Waldetar de Oliveira no Posto 
Médico. Ainda preocupado em dar melhor qualidade de vida e estudo aos seus I 

filhos, mudou-se para Colatina no ano de 1973. No ano de 1980, Senhor Antônio, (\ 1 
juntamente com o Senhor Paulo Lorenzoni, se dirigiu até a Assembléia Legislativa, ~ 
com um abaixo-assinado reivindicando a emancipação do Município de Marilândia, 
cidade que veio ser fundada apenas uma década após. No mesmo ano começou a 
sofrer com a doença Diabetes, chegando à Hemodiálise em 1985. Ficou cego, 
surdo, perdeu os rins e com 57 anos, em junho de 1988 veio a falecer e encontra-se 
descansando no cemitério de Marilândia, terra que muito amou. O vice-presidente 
convidou o presidente Evandro Vermelho para proceder a entrega da moção de 
aplausos ao filho do homenageado senhor João Bosco Pedruzzi. O presidente 
concedeu para fazer o uso da palavra o senhor João Bosco Pedruzzi, onde 
juntamente com seus familiares recebeu a moção de aplauso que visa homenagear 
o senhor Antônio Pedruzzi, João Bosco Pedruzzi saudou a todos os vereadores, o 
presidente, mandou um forte abraço ao senhor Sebastião Vermelho, saudou assim o 
prefeito municipal Geder Camata, enfatizou em nome da família Pedruzzi e Drago 
agradeceu ao vereador Roberto Carlos Partelli pela iniciativa e confirmou a história 
na qual se iniciou a emancipação do município de Marilândia, através de um abaixo 
assinado de 50 anos atrás, ressaltou das dificuldades enfrentadas, mas que seu pai 
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sempre incentivou aos filhos a importância dos estudos. 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 dezembro de 2018, ficando os 
senhores vereadores convocados nos termos do artigo 21 parágrafo 2.° do 
Regimento interno para participarem da eleição da mesa diretora e das comissões 
para o biênio 2019/2020 que tomarão posse em 01 de janeiro de 2019 e declarou 
encerrada a sessão. Eu, Vereador Vice-Presidente Jocimar Rodrigues Santana, 
redigi a presente ata, que segue assinada por mim e pelo Presidente. 
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