ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IBATIBA – ESP. SANTO, EM 10 DE MAIO DO ANO DE 2013.
Às dezenove horas e oito minutos do dia dez de maio do ano de dois mil e treze, na
Sede da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, houve a Sessão
Ordinária da Câmara Municipal, Presidida pelo Vereador senhor Silvio Rodrigues de
Oliveira, que inicialmente convidou o senhor Marcus Rodrigo Amorim Florindo – 1º
Secretário da Mesa a fazer a chamada dos senhores Vereadores, comparecendo os
seguintes: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, ELIAS CÂNDIDO DA SILVEIRA,
EZEQUIAS MARIANO GOMES DA SILVA, IVANITO BARBOSA DE OLIVEIRA, JOÃO
BRITO PEREIRA FILHO, JORCY MIRANDA SANGÍ, LUCIANO MIRANDA SALGADO,
MARCUS RODRIGO AMORIM FLORINDO E O VEREADOR PRESIDENTE SILVIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA. Havendo número legal, o Presidente invocando a
proteção de Deus deu por instalado os Trabalhos. Ato contínuo, o Senhor Secretário
fez a leitura do versículo 03 (três) do Capítulo 27 (vinte e sete) do Livro de Provérbio
da Bíblia Sagrada. Nos termos regimentais da Casa, (§ 1º. do Art. 93), o senhor
Presidente deixou convocado os funcionários da Casa senhores Wetzel Magalhães
Martins – Assessor Administrativo e San Martim Donato Roosevelt – Assessor Jurídico
para auxiliar a Mesa nos andamentos dos Trabalhos. Logo em seguida o senhor
Presidente determinou o senhor Secretário a proceder a leitura da Ata anterior, sendo
esta do dia 10 (dez) de abril próximo passado, e do Expediente do Dia. Feita a leitura
da Ata foi a mesma submetida a discussão e votação pelo Plenário. Na discussão o
Vereador Luciano Miranda Salgado apresentou as seguintes retificações: O
Requerimento subscrito pelos Vereadores Elias Cândido da Silveira, Marcus Rodrigo
Amorim Florindo e pelo Vereador Luciano Miranda Salgado, Requerendo da Mesa,
nos termos do Art. 26 § 4º da Lei Orgânica, a abertura de Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para apurar possíveis irregularidades no PRONAF – Programa

Nacional da Agricultura Familiar, vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis se necessário pelo mesmo prazo,
constante da pauta do expediente, passa a constar após a fala do Secretário de
Agricultura Sr. Jorge Cândido de Amorim; onde se lê no decorrer dos três últimos
meses de administração, acrescenta-se 2013/2016 logo após a palavra administração;
Onde se lê referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março/2013, acrescenta-se
sobre o PRONAF, após março/2013; Onde se lê não constam de assinaturas, passa a
constar como: não constavam de assinaturas do Secretário e então o Vereador
solicitou ao Plenário da Casa que fizessem fé pública pela ausência de assinatura do
Secretário, sendo em seguida proposto pelo próprio Secretário a assinatura dos
documentos, o que foi feito somente na última folha; Onde se lê o senhor Presidente
anunciou o deferimento do mesmo declarando constituída a respectiva comissão,
acrescenta-se após a palavra declarando, que foram cumpridos todos os ritos legais e
inclusive o número de assinaturas exigidas e por isso; Onde se lê, quando da
obtenção do quorum legal, fica suprimido; Onde se lê Vereadores Luciano Miranda
Salgado (PMDB), Marcus Rodrigo Amorim florindo (PMN), Elias Cândido da Silveira
(PSC), acrescenta-se ao parágrafo, sendo que os outros Parlamentares se negaram a
compor a Comissão. Feita as retificações, o senhor Presidente submeteu as mesmas
a discussão e votação pelo Plenário, que foram aprovadas por unanimidade. Aprovada
as retificações o senhor Presidente submeteu a discussão e votação pelo Plenário a
Ata juntamente com as retificações, que foi aprovada por unanimidade, e logo em
seguida assinadas pelo Presidente e pelo Secretário. EXPEDIENTE. No Expediente
do Dia constou os seguintes Documentos Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº.
01/2013, já constante da Pauta do Expediente anterior, devolvido à Mesa constando
de parecer pela aprovação, oferecido pela Comissão de Legislação, Justiça e
Redação; Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº. 02/2013, já constante da Pauta do
Expediente anterior, devolvido à Mesa constando de parecer pela aprovação,

oferecido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação; Projeto de Emenda à Lei
Orgânica de Nº. 03/2013 de autoria do Vereador Luciano Miranda Salgado, Que Altera
O Artigo 17 e seu Parágrafo 1°. Na Lei Orgânica do Município de Ibatiba/ES; Projeto
de Resolução Nº. 04/2013 de autoria da Mesa que Autoriza A Câmara Municipal de
Ibatiba/Es a Filiar-Se À Fortesul – Associação das Câmaras Do Grande Sul Do Estado
Do Espírito Santo, E Outras Providências. Constou e foram lidos os seguintes
Documentos: Projeto de Lei de Nº. 09/2013, oriundo do Gabinete do Prefeito, Que
Dispõe Sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício
Financeiro de 2014 e Outras Providências; Projeto de Lei de Nº. 21/2013, de autoria
do Vereador Luciano Miranda Salgado, Que Dispõe /sobre o Uso das Cores do
Município, Quando da Pintura de Próprios Municipais e Outras Providências;
Expediente dos Vereadores Luciano Miranda Salgado - PMDB, Carlos Alberto dos
Santos - PSD, Marcus Rodrigo Amorim Florindo - PMN, Elias Cândido da Silveira PSC, Ezequias Mariano Gomes da Silva - PP, Ivanito Barbosa de Oliveira - PP, Jorcy
Miranda Sangí – PSD, indicando a composição dos Membros da Comissão
Permanente de Juventude, Esporte e Meio Ambiente da Câmara; Requerimentos de
autoria do Vereador Luciano Miranda Salgado de Nºs. 25/2013 requerendo
informações detalhadas do Poder Executivo de todos os servidores beneficiados com
Licença Maternidade no ano 2013, bem como cópia dos referidos processos;
N°.26/2013 requerendo informações detalhadas do Poder Executivo, sobre o Plano de
Reposição de aulas, devido ao atraso do início do ano letivo 2013 e também na
contratação de professores; N°. 27/2013, Informações detalhadas contendo todos os
Coordenadores de Programas, Projetos e áreas na Secretaria Municipal de Saúde,
bem como, cópia do ato de nomeação ou designação do servidor na função; N°.
28/2013, informações detalhadas do Poder Executivo, contendo todas as ações
emergenciais referentes a recuperações e ou melhorias realizadas na municipalidade
após os estragos causados pelas chuvas do mês de abril; N°. 29/2013, requerendo do
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Bombeiros/Defesa Civil estadual, sobre a homologação ou não, do Decreto de
Emergência n°. 16, de 11 de abril de 2013; N°. 30/2013, requerendo cópia integral de
todos os processos do Poder Executivo, caso exista, de compras, contratações e ou
congêneres no ano de 2013, realizados emergencialmente; N°. 31/2013, remeça
urgente de informações ao Ministério Público do não cumprimento pela Administração
Municipal de Ibatiba do Artigo 71 inciso XVI em referência aos requerimentos de N°s.
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2013. (remeta também cópia dos mesmos),
solicitando medidas judiciais cabíveis; N°. 32/2013 cópias de todos os requerimentos
enviados pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo, referentes às solicitações verbais
realizadas na Tribuna no período de 02 (dois) de Fevereiro a (25) vinte e cinco de abril
de 2013; N°. 33/2013, votos de congratulações com a Diretora e toda a equipe da
Escola Estadual Professora Maria Trindade de Oliveira pela participação no programa
– ensino médio inovador, do Governo federal e por ser uma das quatro escolas da
Região do Caparaó no referido programa; N°. 34/2013, votos de congratulações com a
COOCAFÈ, pela realização da 3ª campanha de prêmios aos Cooperados ativos,
encerrada no dia 04 de maio com o evento COOCAFEST 2013; N°. 35/2013, votos de
congratulações com a Rádio Mania FM, em especial com o Locutor Adelson Ribeiro
pela organização do evento COOCAFEST 2013 através da Campanha de Prêmios aos
Cooperados ativos da COOCAFÉ; N°. 36/2013, votos de congratulações com o Dr.
Felipe Alcure, pelos serviços prestados na área de Fisioterapia no Município; N°.
37/2013, remeter ao Ministério Público Estadual, à Comissão de Educação da
Assembléia Legislativa e a Secretaria de Estado da Educação, informações sobre a
escassez de Professores na rede municipal de Ibatiba e até mesmo a falta de aula em
Algumas Escolas Municipais; N°. 38/2013, votos de Congratulações com o aluno
Douglas Teixeira dos Santos,

da Escola Estadual Professora Maria Trindade de

Oliveira, pela brilhante colocação – entre os dezenove melhores do Espírito Santo, na

olimpíada brasileira de física das escolas públicas; Requerimento de N°. 01/2013 de
autoria do vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo, requerendo Informações
detalhadas do Poder Executivo, acompanhado de Cópias de todos os documentos
referentes ao cumprimento da Lei Complementar N°. 36 – subseção IV, Artigos 38 e
39; Requerimento de N° 02/2013 de autoria do Vereador Elias Cândido da Fonseca,
requerendo informações ao Poder Executivo Municipal, sobre a execução do
Programa Minha Casa Minha Vida; Requerimento de N° 03/2013 de autoria do
Vereador Elias Cândido da Fonseca requerendo informações do Poder Executivo
Municipal sobre o não cumprimento do inciso VI do artigo167 que trata da Assistência
e o acompanhamento durante a hospitalização pelo pai ou responsável e garantia a
distribuição de medicamentos e do leite às crianças carentes, principalmente na
ausência de distribuição gratuita de leite; requerimento de N°. 04/2013, requerendo
remessa urgente ao Ministério Público do não cumprimento pela Administração
Municipal de Ibatiba, do inciso XVI do artigo 71 da Lei orgânica Municipal, em
referencia aos requerimentos verbais realizados pelo no período de dois de fevereiro a
dez de abril de 2013, solicitando medidas cabíveis; Indicação de N°. 04/2013, de
autoria do Vereador João Brito Pereira Filho, indicando a necessidade premente de
autorizar a viabilidade da seguinte medida de melhoramento dentro da municipalidade:
ensaibramento das estradas do córrego da Neblina que dá acesso à Crisciúma e
ensaibramento da estrada que dá acesso ao Córrego Santa Isabel para favorecer os
transportes escolares naquela região; Indicação de N° 05/2013 de autoria do Vereador
João Brito Pereira Filho, indicando a necessidade premente de autorizar a viabilidade
da seguinte medida de melhoramento dentro da municipalidade: Construção de 01
(um) bueiro na Comunidade do Alto Retiro, na estrada mestre próximo a propriedade
do Srº. Alas Heringer; USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE. NO DECORRER DOS
TRABALHOS FIZERAM USO DA PALAVRA OS SEGUINTES VEREADORES: PELA
ORDEM.
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SALGADO, ELIAS CÂNDIDO DA SILVEIRA, JORCY MIRANDA SANGÍ, JOÃO BRITO
PEREIRA FILHO E O VEREADOR PRESIDENTE SILVIO RODRIGUES DE
OLIVEIRA. Após 10 (dez) minutos de intervalo. ORDEM DO DIA. Na Ordem do Dia,
da decisão Plenária o senhor Presidente submeteu a discussão e votação as
seguintes Proposições: Projeto de Emenda à Lei Orgânica de Nº. 01/2013 de autoria
do Vereador Luciano Miranda Salgado, que foi aprovado por unanimidade (primeiro
turno); Projeto de Emenda à Lei Orgânica de Nº. 02/2013 de autoria do Vereador
Luciano Miranda Salgado. Na votação o Vereador Carlos Alberto dos Santos requereu
da Mesa vista do respectivo Projeto. Feito o pedido o senhor Presidente submeteu o
mesmo a discussão e votação pelo Plenário, que foi aprovado por unanimidade;
Projeto de Emenda à Lei Orgânica de Nº. 03/2013 de autoria do Vereador Luciano
Miranda Saraiva. Na discussão o autor requereu da Mesa votação nominal do
respectivo Projeto de Emenda. Feito o pedido o senhor Presidente submeteu o mesmo
a discussão e votação pelo Plenário, que foi rejeitado por unanimidade. Encerrada a
discussão, na votação o Vereador autor do referido Projeto de Emenda requereu
adiamento de votação, que ouvido Plenário foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Projeto de Resolução Nº. 04/2013 de autoria da Mesa, que foi aprovado por
unanimidade; Requerimentos de N°s. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
e 38/2013 de autoria do Vereador Luciano Miranda Salgado, que foram aprovados por
unanimidade, exceto os Requerimentos de Nºs. 31 e 37/2013 que foram retirados de
Pauta pelo autor; Requerimentos de N°s. 02 e 03, 04/2013 de autoria do Vereador
Elias Cândido da Silveira, que foram aprovados por unanimidade, exceto o
Requerimento de Nº. 04/2013 que foi retirado de Pauta pelo autor; Requerimento de
N°. 01/2013 de autoria do vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo, que foi aprovado
por unanimidade; Indicação de N°s. 04 e 05/2013 de autoria do Vereador João Brito
Pereira Filho, que foram aprovadas por unanimidade; Requerimento verbal feito pelo
Vereador Luciano Miranda Salgado, solicitando informações urgentes referente às

constantes falta de água no Município, principalmente dentre os primeiros dias do mês
de maio, no Bairro Ipê, conforme relatado feito por populares nas redes sociais, que foi
aprovado por unanimidade; Indicação Verbal do Vereador Silvio Rodrigues de Oliveira
solicitando a Construção de uma ponte de acesso à Comunidade dos Rodrigues e
divulgação de informações sobre o dia e horário de coleta de lixo nas imediações da
daquela Comunidade. Solicitou também a limpeza da caixa de retenção da serra
próximo a Igreja Católica na mesma Comunidade, que foi aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado os Trabalhos,
antes, porém agradeceu a presença de todos os visitantes, ouvintes da rádio mania
FM e convocou a Vereança para a Sessão do dia 27 de maio próximo (segunda-feira).
Encerramento às 22h40min. Do que para constar, lavrou-se o presente.

SILVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
=PRESIDENTE DA CÂMARA=

MARCUS RODRIGO AMORIM FLORINDO
=1º SECRETÁRIO DA MESA=

