ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IBATIBA – ESP. SANTO, EM 12 DE AGOSTO DO ANO DE 2013.

Às dezenove horas e quinze minutos do dia doze de agosto 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 01 (um) do
número 03 (três) do Livro de Salmos 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 o senhor 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 fazer a leitura das Atas anteriores,
sendo 03 (três) Atas de Sessões Ordinárias, uma do dia 13 (treze)
do mês de junho, outra do dia 25 (vinte e cinco) do mês de junho e
outra do dia 10 (dez) do mês de julho do ano em curso, e 03 (três)
Atas de Sessões Extraordinárias, uma do dia 08 (oito) do mês de

julho, outra do dia 22 (vinte e dois) do mês de julho e outra do dia
02 (dois) do mês de agosto próximo passado e do Expediente do
Dia. Feita a leitura da Ata do dia 13 (treze) de junho/2013 o senhor
Presidente submeteu a mesma a discussão e votação pelo Plenário
que foi aprovada por unanimidade, e logo em seguida assinada pelo
Presidente e Secretário. Em seguida o Vereador Luciano Miranda
Salgado, considerando a distribuição de cópias das Atas anteriores
feitas aos senhores Vereadores, tendo os mesmos conhecimentos
do texto e conteúdo dos respectivos documentos, requereu da
Mesa fosse dispensada a leitura das mesmas em Plenário para
votação. Feito o requerimento o senhor Presidente submeteu o
mesmo a discussão e votação pelo Plenário que foi aprovado por
unanimidade. Aprovado o requerimento o senhor Presidente
submeteu as Atas anteriores a discussão e votação pelo Plenário,
que foram aprovadas por unanimidade, e logo em seguida
assinadas pelo Presidente e Secretário.

EXPEDIENTE: No

Expediente do Dia constou os seguintes Documentos: Projeto de
Emenda a Lei Orgânica Nº 02/2013 já constante da Pauta de
Expedientes anteriores, e em tramitação na Casa; Projeto de Lei
Complementar Nº. 02/2013, Que Regulamenta a Participação
Popular no Processo Legislativo Municipal, Conforme Previsto no
Art. 12 de Lei Orgânica Municipal, já constante da Pauta do
Expediente anterior, e em tramitação na Casa; Projeto de Lei de Nº.
08/2013, 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, já constante
da Pauta do Expediente anterior, e em tramitação na Casa; Projeto
de Lei de Nº. 19/2013, Que Institui no Município de Ibatiba, o
Programa Jovem com Emprego e Renda, já constante da Pauta de

Expedientes anteriores, e em tramitação na Casa; Projeto de Lei de
Nº. 22/2013, de autoria do Vereador Luciano Miranda Salgado, Que
Institui o Orçamento Participativo no Município de Ibatiba, e Outras
Providências, já constante da Pauta do Expediente anterior, e em
tramitação na Casa. Constou e foram lidos os seguintes
Documentos: Of. Nº. 068/LUCIANOSALGADO/2013, solicitando a
retirada e devolução do Projeto de Resolução de Nº 01/2013 de sua
autoria; Requerimentos de Nºs. 71, 72, 73, 74 e 75/2013 de autoria
do Vereador Luciano Miranda Salgado, solicitando depois de ouvido
Plenário o seguinte: inserção nos Anais da Casa de votos de
congratulações com a Diretoria da Empresa Natufert e toda Equipe
pela realização do encontro de Produtores rurais transcorrido no dia
08 (oito) de agosto próximo passado, em sua sede; Cópia integral
da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura referente ao
mês de agosto de 2013 (dois mil e treze) após o fechamento da
mesma; oficiar ao Chefe do Poder Executivo solicitando relatório
integral e detalhado (Nome do Vencedor e participantes; valor dos
serviços/compras; data de realização do ato; prazo de vigência do
contrato, e data e local da publicidade do ato) dos Processos de
Compras/Contratações por dispensa, inexigibilidade e licitatórios
realizados por esta municipalidade no período de 1º de março de
2013 a 12 de agosto de 2013; relatório atual e integral (cópia
autenticada do documento original retirada do sistema/programa)
dos Profissionais que compõe as Equipes da ESF e PACS de
Ibatiba

que

estão

cadastrados

no

Cadastro

Nacional

de

Estabelecimentos de Saúde (CNES); relação detalhada de todos
os serventes efetivos da municipalidade com sua atual localização,
bem como relação de todos os serventes que se encontravam de
licença sem-vencimentos e ou com vencimentos até o dia 09 (nove)

de agosto de 2013. Indicação de Nºs 12 e 13/2013 de autoria do
Vereador Luciano Miranda Salgado, para oficiar ao Gabinete do
Prefeito indicando a necessidade de viabilizar as seguintes medidas
de melhoramento dentro da municipalidade: Disponibilização de
uma linha telefônica para a Agência do Nosso Crédito em Ibatiba;
Celebração

de

parceria/convênio

com

o

Governo

do

Estado/Hemoes para a instalação de um Banco de Sangue em
Ibatiba; Assinatura de convênio com o Governo Federal para
instalação do Programa Estação Juventude no município (O
Programa está inscrito no SICONV sob o número 2010120130002);
Assinatura de convênio com o Governo do Estado/Governo Federal
para a expedição de Selo de Inspeção para os produtores da
Agroindústria Municipal, visando o livre comércio em todo País;
Pagamento URGENTE do Ticket-Feira aos servidores municipais
conforme determina legislação vigente; Construção de Quadra de
Esportes ou Campo Bom de Bola na Comunidade do Serro Frio,
próximo à propriedade do Senhor Adgar Rodrigues da Silva Edgarão; Criação da Comissão

Especial

de Avaliação

de

Desempenho dos Servidores Municipais, conforme determina a
legislação em vigor; Cessão do Quiosque da Praça David Gomes
para a GETURI; Construção de um Laboratório de Análise de Solo
Municipal; Reconstrução de Ponte no Córrego Santa Clara, na
propriedade do Senhor Tião Ricardino; Limpeza das canaletas de
escoamento de água no trevo do Bairro Floresta, próximo da Casa
Trigo e da Mecânica Alencar; Reforma do Monumento do Tropeiro,
localizado ás margens da BR 262; Construção de um Campo Bom
de Bola, em parceria com o Governo do Estado, na Comunidade da
Fazenda

Boa

Esperança,

próximo

ao

Centro

Comunitário;

Construção de um Campo Bom de Bola, em parceria com o

Governo do Estado, na Comunidade de Santa Izabel, próximo da
Residência do Sr. Tião do Nídio; Apoio aos times de Handeboll e
Futsal Adulto – Feminino e Masculino; Requerimento de Nº.
05/2013 de autoria do Vereador Elias Cândido da Silveira, para
inserção nos Anais da Casa de votos de pesar pelo falecimento do
senhor Hélio Luiz Galote (hélio Gringa). Fato que muito entristeceu
e abalou a Vereança. Da decisão Plenária fosse oficiado aos
parentes e familiares. USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE. NO
DECORRER DOS TRABALHOS FIZERAM USO DA PALAVRA OS
SEGUINTES VEREADORES: PELA ORDEM: ELIAS CÂNDIDO DA
SILVEIRA, IVANITO BARBOSA DE OLIVEIRA, JORCY MIRANDA
SANGÍ, LUCIANO MIRANDA SALGADO, MARCUS RODRIGO
AMORIM FLORINDO E O VEREADOR PRESIDENTE SILVIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA. ORDEM DO DIA. Na Ordem do Dia o
senhor Presidente submeteu a discussão e votação pelo Plenário
os seguintes Documentos: Requerimentos de Nºs 71, 72, 73, 74 e
75/2013 de autoria do Vereador Luciano Miranda Salgado, que
foram aprovados por unanimidade; Indicação de Nºs 12 e 13/2013
de autoria do Vereador Luciano Miranda Salgado, que foram
aprovadas por unanimidade; Requerimento de Nº. 05/2013 de
autoria do Vereador Elias Cândido da Silveira, que foi aprovado por
unanimidade; Requerimento verbal feito pelo Nobre Vereador
Luciano Miranda Salgado para, com base no Inciso XVI do Art. 71
da Lei Orgânica do Município, reiterar seus pedidos feitos ao
Gabinete

do

Prefeito,

que

foi

aprovado

por

unanimidade;

Requerimento verbal feito pelo Nobre Vereador Ivanito Barbosa de
Oliveira para oficiar ao Gabinete do Prefeito solicitando informações
acerca do montante das dívidas existentes com o FGTS contraída a
partir do período de 2001, bem assim, sobre a situação a que se

encontra no momento; Moção de Pesar feita verbalmente pelo
Nobre Vereador Elias Cândido da Silveira aos familiares de
Salvador Necreto pelo seu falecimento, que foi aprovada por
unanimidade; Indicação verbal feita pelo Nobre Vereador Ezequias
Mariano Gomes da Silva para molhar as estradas vicinais do
município, utilizando-se de um equipamento conhecido por
maconel, que foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrado os Trabalhos, antes,
porém agradeceu a presença de todos os visitantes e ouvintes da
rádio mania FM, e convocou a Vereança para a Sessão Ordinária
do dia 26 de agosto próximo (segunda-feira). Encerramento às
22h20min. Do que para constar, lavrou-se o presente.

SILVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
=PRESIDENTE DA CÂMARA=
MARCUS RODRIGO AMORIM FLORINDO
=1º SECRETÁRIO DA MESA=

