ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IBATIBA – ESP. SANTO, EM 10 DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.
Às dezenove horas e quinze minutos do dia dez de outubro 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 Carlos Alberto dos Santos, que inicialmente convidou o
senhor Marcus Rodrigo Amorim Florindo – 1º Secretário da Mesa a fazer a
chamada dos senhores Vereadores, comparecendo os seguintes:, ELIAS
CÂNDIDO DA SILVEIRA, EZEQUIAS MARIANO GOMES DA
SILVA, IVANITO BARBOSA DE OLIVEIRA, JOÃO BRITO PEREIRA
FILHO, LUCIANO MIRANDA SALGADO, MARCUS RODRIGO
AMORIM FLORINDO E O VEREADOR PRESIDENTE INTERINO
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS. Havendo número legal, o Presidente
invocando a proteção de Deus deu por instalado os Trabalhos. Ato
contínuo, o Senhor Secretário fez a leitura do livro de Lamentações
capítulo três, versículo vinte e dois e vinte e três da Bíblia Sagrada. Nos
termos regimentais da Casa, (§ 1º. do Art. 93), o senhor Presidente deixou
convocado os funcionários da Casa, Graciella Teixeira de Acântara,
Coordenadora Legislativa, e o senhor San Martim Donato Roosevelt –
Assessor Jurídico para auxiliar a Mesa nos andamentos dos Trabalhos. A
pedido do Vereador Luciano Miranda Salgado e aprovado por unanimidade
foi feita a inversão da pauta que iniciou-se com a leitura dos ofícios
recebidos. Logo após, foi feito a leitura das Atas imediatamente anteriores,
sendo 02 (duas), uma Ordinária do dia 25 (vinte e cinco) de setembro e
outra Extraordinária do 1° dia do mês de outubro do corrente exercício.
Feita a leitura das Atas foram as mesmas submetidas a discussão e votação
pelo Plenário. Na discussão da Ata da Sessão Ordinária do dia 25 (vinte e
cinco) de setembro, o Vereador Luciano Miranda Salgado sugeriu correção
na ordem dos projetos de lei 10, 11, 12 e 14/2013. Encerrada a discussão a

correção proposta pelo Vereador Luciano foi submetida a discussão e
votação pelo Plenário, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida o
senhor Presidente submeteu a discussão e votação pelo Plenário a Ata
juntamente com a emenda, que foi aprovada por unanimidade. Ato
contínuo, foi colocada em votação a Ata do dia 1°(primeiro) de outubro,
que foi aprovada por unanimidade, e assinada pelo Presidente e pelo
Secretário e logo em seguida assinada pelo Presidente e Secretário. o
senhor Presidente determinou o senhor Secretário a proceder à leitura do
Expediente do Dia. EXPEDIENTE. No Expediente do Dia constou os
seguintes Documentos: Projetos de Lei de N°. 08/2013, de autoria do
Nobre Vereador Luciano Miranda Salgado, Que Altera os Arts. 4º e 6º da
Lei Nº. 560, que Regulamenta as Homenagens do Título de Cidadão
Ibatibense e Outras Providências; Projeto de Emenda à Lei Orgânica N°.
06/2013 de autoria do Vereador Marcus Rodrigo Amorim Florindo, Que
Acrescenta o Art. 103-A ao Capítulo V da Lei Orgânica do Município de
Ibatiba para vedar o provimento, a investidura e o exercício em cargo
comissão ou em função de confiança aos brasileiros que estejam em
situação de inelegibilidade, ressalvadas as incompatibilidades específicas
de cargos políticos eletivos, a condição de inalistável e a de militar;
Constou e foram lidos os seguintes Documentos: Projeto de Lei
Complementar de Nº. 16/2013, oriundo do Gabinete do Prefeito, que foi
dispensada a leitura dos anexos. TRIBUNA LIVRE. Para fazer uso da
palavra na parte reservada ao Uso da Tribuna Livre da Casa, o senhor
Presidente franqueou a palavra ao senhor Jonatas Amorim Filho–
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Ibatiba,
com a finalidade de solicitar providência em caráter de urgência sobre a
instalação de comissão de avaliação e desempenho, assim como, formalizar
efetivação dos servidores deste município que vem tendo seu pedido de
progressão e promoção negado por não terem sido avaliados e ao mesmo

tempo, a administração não toma providência. De posse da palavra, após
cumprimentar o senhor Presidente, senhores Vereadores, componentes da
Mesa e visitantes disse que se faz presente para apresentar relatórios de
situação da Secretaria e prestação de contas das atividades desenvolvidas
nos três últimos meses de Administração. USO DA PALAVRA NO
EXPEDIENTE. NO DECORRER DOS TRABALHOS FIZERAM USO
DA PALAVRA OS SEGUINTES VEREADORES: PELA ORDEM.
JOÃO BRITO PEREIRA FILHO, ELIAS CÂNDIDO DA SILVEIRA,
LUCIANO
OLIVEIRA,

MIRANDA

SALGADO,

MARCUS RODRIGO

IVANITO
AMORIM

BARBOSA
FLORINDO

DE
E

O

VEREADOR PRESIDENTE INTERINO, CARLOS ALBERTO DOS
SANTOS. Após 10 (dez) minutos de intervalo. ORDEM DO DIA. Na
Ordem do Dia o senhor Presidente submeteu a discussão e votação pelo
Plenário as seguintes Proposições: Solicitado a parte pelo Vereador
Luciano Miranda Salgado, ressaltou que devido à ausência de dois
vereadores, solicitou o adiamento de votação do Projeto de Emenda à Lei
Orgânica N°. 06/2013 de autoria do Vereador Marcus Rodrigo Amorim
Florindo, conforme artigo 163 do Regimento Interno. O presidente acatou o
pedido conforme parágrafo 1º do artigo 163 sendo a votação adiada para a
sessão ordinária subseqüente. Em seguida, foi feito a leitura da Emenda
Substitutiva de Nº 01/2013 ao Projeto de Lei de Nº. 08/2013 de autoria do
Vereador Luciano Miranda Salgado, que foi aprovada por unanimidade;
Emenda Modificativa com o Nº. 01/2013 ao Projeto de Lei de Nº. 08/2013
de autoria do Vereador Luciano Miranda Salgado, que foi aprovada por
unanimidade; Projeto de Lei de Nº. 08/2013 de autoria do Vereador
Luciano Miranda Salgado, Que Altera os Arts. 4º e 6º da Lei Nº. 560, que
Regulamenta as Homenagens do Título de Cidadão Ibatibense e Outras
Providências, com as Emendas oferecidas pela Comissão de Legislação,
Justiça e Redação, que foi aprovado por unanimidade; Requerimentos

verbais formulados pelo Vereador Luciano Miranda Salgado, solicitando
depois de ouvido Plenário, oficiar ao Gabinete do Prefeito para atenção aos
seguintes pedidos: solicitar informações detalhadas de quais os motivos da
não instalação da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho dos
Servidores Municipais, conforme exige a Lei; informações detalhadas e
atuais da localização dos servidores efetivos do quadro de merendeiras e
faxineiras deste no Município; solicitar à Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, de forma detalhada, sobre os motivos que levaram o envio do
documento anexo à Coordenação da Copa da Juventude;Convocação do
atual Secretário de Administração -OZÉIAS DA PIEDADE FERREIRA,
para prestar esclarecimentos quanto aos motivos pelo qual o Poder
Executivo Municipal não vem concedendo as progressões aos servidores
públicos

municipais,

que

foram

aprovados

por

unanimidade.

Requerimentos verbais formulados pelo Vereador Elias Cândido da
Silveira solicitando depois de ouvido Plenário, oficiar ao Gabinete do
Prefeito para atenção aos seguintes pedidos: informações detalhadas sobre
o sistema de realização de vistoria veicular no Município; solicitar à
Secretaria de Obras relatório detalhado do material de construção que
foram entregues esse ano e seus respectivos valores, que foram aprovados
por unanimidade. Requerimento verbal formulado pelo Vereador Ivanito
Barbosa de Oliveira, solicitando depois de ouvido Plenário, oficiar ao
Gabinete do Prefeito para atenção ao seguinte pedido: fornecer a relação
detalhada das guias de depósitos efetuados referentes ao INSS dos
Servidores desta Administração, no período de Janeiro de 2013 a outubro
de 2013, que foi aprovado por unanimidade.Indicação verbal de Autoria do
Vereador Luciano Miranda Salgado indicando a necessidade de Construção
de uma Praça no Bairro Lacerda de Assis, 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 25 de outubro próximo. Encerramento às 22h30min. Do
que para constar, lavrou-se o presente.
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=1º SECRETÁRIO DA MESA=

