ATA da “DÉCIMA SEGUNDA” SESSÃO ORDINÁRIA
Câmara Municipal de Laranja da Terra – ES
OITAVA LEGISLATURA

ANO 2019
Realizada em 01 de JULHO

No PRIMEIRO dia do mês de JULHO do Ano Dois Mil e Dezenove às 16
Horas, reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de Laranja da Terra, Estado do
Espírito Santo, no Salão Nobre “Vereador Martinho Saebel”. A Sessão Ordinária foi
presidida pelo Vereador Welersson José Mercandele, que determinou ao Secretário da
Mesa que fizesse a chamada dos Vereadores. E responderam PRESENTE: BRAULIO
JARSKE, DIEGO GUMZ KESTER, ELCIO DORING, ELSON ARMANI, GILSON
GOMES JUNIOR, JACKSON BULERIANM, JOVERCINO KLEMES, SÉRGIO SEIBEL E
WELERSSON JOSÉ MERCANDELE. Na sequência o Presidente convidou a todos para
ficarem em pé e ouvirem a leitura da BÍBLIA SAGRADA e cantarem o Hino Nacional
Brasileiro. Após verificação do QUORUM, declarou aberta a sessão. Em seguida, determinou
a leitura da Ata da Sessão Anterior que foi discutida, votada e aprovada por
UNANIMIDADE.
Em seguida, passou-se ao EXPEDIENTE e ORDEM DO DIA:
Apresentação
INDICAÇÕES Nº 246 a 266
REQUERIMENTO Nº 25/2019

– REQUER A PRESENÇA DO
RESPONSÁVEL DO CONSÓRCIO DO RIO GUANDU PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS SOBRE AS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO
DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES.
PROJETO DE LEI Nº 10/2019 - DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE
2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 18/2019 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
A INSTITUIR E CUSTEAR AS DEPSESAS COM PREMIAÇÕES NO
CONCURSO DE QUALIDADE DE CAFÉ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



Votação
------



O Requerimento foi
discutido, votado e
aprovado por
unanimidade.



Apresentação da 1ª
parte do PL.



O Projeto foi discutido,
votado e aprovado por
unanimidade.

Na sequência, foi concedida a palavra na TRIBUNA LIVRE:
-------

Vereador
GILSON GOMES
FILHO

Cumprimentou a todos os presentes. Deixou o reconhecimento ao Prefeito Josafá com
relação a dados disponibilizados pelo TCEES sobre arrecadação de recursos, pois
observou que muitos recursos federais foram conseguidos em 2017 e 2018. Isso é mérito
da equipe toda dele, inclusive de vereadores, que, por meio de emendas também
contribuíram para esse resultado. Por outro lado, observou que a gestão anterior por uns
dois ou três anos, arrecadou zero reais de recursos federais, sendo isso uma preocupação.
Enquanto isso, a nível estadual, a gestão anterior angariou muitos recursos. Resta saber
onde se errou para que se possa melhorar continuamente. O Vereador Jackson parabenizou
a colocação do Vereador Gilson, mas, destaca que ao final de 2016 esteve junto com
membros da gestão anterior e atual em Brasília a fim de buscar recursos para o município.
O fato de não se conseguir recursos naquele momento não significa falha da gestão
anterior, pois, recursos não saem da noite para o dia. Parabeniza o governo atual pelos
muitos recursos conseguidos. Dando continuidade na fala, o vereador Gilson lembrou aos
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funcionários públicos de Laranja da Terra/ES que a Lei 909/2019 autoriza o servidor a
negociar diretamente com a PMLT as perdas de insalubridade e perdas salariais por meio
de requerimento direto ao Poder Executivo, sendo bom para o servidor, para o Executivo e
para o Judiciário. Lembrou que existe uma determinação da Justiça no sentido de que
servidor aposentado pode continuar trabalhando, caso queira. Para finalizar, fez um
desabafo para todos, que os políticos em geral deveriam pedir desculpas à população, pois
passam pedindo o voto, falam que vão melhorar a vida das pessoas e nada acontece.
Muitas são as humilhações que o povo está passando, como fila em hospitais, delonga em
consultas e exames, resultados que somem, enfim, falou que sente vergonha como político.
Lembrou-se da dificuldade e polêmica para aprovar o projeto referente à Rede Cuidar. Há
muito tempo Laranja da Terra batalha pelo SAMU e não tem. O Secretário Estadual de
Saúde tem um novo projeto de readequação de divisões por área que envolverá o SAMU,
mas, nosso município não tem equipe, ambulância e equipamentos adequados, portanto,
ainda não será contemplado nesse momento. É um desejo seu que os vereadores lutem de
fato pelas melhorias da saúde, pois o pobre está sofrendo muito.
Cumprimentou a todos. Parabenizou os pomeranos em virtude dos 160 anos da imigração
pomerana no Espírito Santo. Falou sobre o evento que ocorreu em Vitória no dia
26/06/2019, com apresentações da cultura pomerana dos diversos municípios que têm
pomeranos. Comentou que surgiu um tempo atrás à possibilidade de os produtores rurais
pagarem pelo consumo de água, mas, no sábado, foi sancionada a Lei Estadual nº
11.009/2019, que isenta o pagamento de água aos produtores do Espírito Santo, sendo
vitória para o produtor rural. Parabeniza a igreja do Jequitibá pela noite cultural que
ocorreu no sábado, com muitas apresentações locais. E também a igreja do Timbuva pela
Festa da Colheita ocorrida em 30/06/2019.
Cumprimentou a todos. Parabenizou o Prefeito e Vice-prefeito por participar na quinta
feira de duas ordens de serviços, sendo de 03 bueiros (um no Picadão, um no KM 18 e um
no Laranjinha) e o tão sonhado conserto das cabeceiras das pontes do Santana. Agradeceu
ao Deputado Federal Lelo Coimbra que favoreceu essas emendas ao município solicitadas
em 2016, no total de quase R$ 1.000.000,00, contemplando inclusive o asfaltamento da
sede e do Niterói, sendo que o recurso para esse asfaltamento foi conseguido por meio de
emenda pelo Deputado Estadual Dary Pagung. Participou da Ordem de Serviço de reforma
da Escola de São Luiz de Miranda. Parabéns ao vereador Élcio pela luta constante pelos
moradores daquela comunidade. Falou sobre suas indicações. Pediu ao Secretário Jeferson
Jaske, da Secretaria Municipal de Agricultura, que o município volte a integrar a
COINTER para que seja feito o selo SIM do município e o selo SUSAF. É notório que
quando o município não tem empresas, não cresce. Temos vários produtores que fazem
produtos de extrema qualidade, que precisam de nosso suporte, que não tem o selo, sendo
que seus produtos perdem a força no mercado externo. Solicita à administração que
interceda pelos produtores, que ajude nesse segmento para, inclusive, gerar mais emprego
e renda. Solicitou que seja feita a limpeza da quadra no Alto Laranja da Terra para
realização da festa junina daquela localidade.
Cumprimentou a todos. Falou sobre a questão da aprovação da Lei Estadual nº
11.009/2019 citada pelo Vereador Diego, que isenta o pagamento de água aos produtores
rurais do Espírito Santo, mas frisou que isso para produtores que têm até 72 hectares.
Falou sobre a Ordem de Serviço para reforma da Escola de São Luiz de Miranda, grande
obra para o município. Disse que irá a Vitória na terça feira e, com o apoio do Deputado
Estadual Adilson Espíndula, irá a diversos órgãos estaduais em busca de melhorias para o
município, entre elas a melhoria na estrada que liga Serra Pelada a Laranja da Terra, e o
Projeto Caminhos do Campo. Pediu desculpas à Comunidade do Timbuva pela ausência na
festa, ocorrida no domingo em virtude de não estar se sentindo bem. Pediu ao Presidente
da Casa para que peça a Secretária, que marque uma reunião com o Promotor a respeito da
possibilidade de transmissões das sessões pela Rádio Líder FM, de Laranja da Terra,
também ser transmitida pela rádio local. O Presidente da Casa pediu a parte para explicar
que no início do ano ele e a secretária Diuli procuraram o Promotor em busca de soluções.
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Informou que o Promotor disse que infelizmente a Rádio local é comunitária, e, para as
sessões serem transmitidas por meio dela, a mesma deveria fazer de forma gratuita, o que
não foi aceito por ela, mas achou válido fazer nova reunião. Élcio ainda agradeceu ao
prefeito e aos funcionários pela lavagem das ruas de São Luiz de Miranda. Encerrou
falando sobre suas indicações, com intuito de buscar melhorias no município.
Cumprimentou a todos. Pediu autorização ao Presidente da Casa para fazer um
pronunciamento em pomerano sobre o Deputado Adilson Espindula. Falou sobre o
recapeamento do asfalto que será feito aqui em LT, onde ficou muito feliz e orgulhoso.
Pediu para que o Poder Executivo olhasse com mais carinho a Praça da Vila de Laranja da
Terra. Solicitou novamente a reforma do Posto de Saúde da Vila e que seja melhor
equipado, para dar melhores condições ao povo. Pediu mais uma vez a lavagem da rua da
Vila, uma vez que a Festa da Colheita da Vila se aproxima. Finalizou agradecendo aos
vereadores que também enxergaram, assim como ele, os problemas que se apresentam no
distrito da Vila.
Cumprimentou a todos. Parabenizou ao Vereador Braulio pelas palavras em pomerano.
Comentou sobre as diversas festas juninas que estão programadas no nosso município.
Falou que a creche de Sobreiro está ficando muito bonita e que tem realizado muitas
visitas no município em busca de melhorias. Convidou os pares para visitar as obras em
andamento no município. Agradeceu, em nome da população de Sobreiro, ao Poder
Executivo por estar atendendo seus pedidos, inclusive o de ter disponibilizado a presença
de um médico lá. Mostrou sua preocupação com a população e mostrou que é função do
vereador pedir por meio de Indicações e dever do Executivo atender. Falou sobre suas
indicações, com o intuito de fortalecer seus pedidos. Finalizou agradecendo a presença de
todos, reforçando que o importante da vida é ter amigos.

Considerando que todas as matérias foram esgotadas, o Presidente CONVOCOU
AOS SEUS PARES para a PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA a realizar-se na SEGUNDA
FEIRA, dia 15 de JULHO de 2019, às 16 Horas. E, logo ordenou o encerramento da presente Ata
que vai abaixo assinada.

_________________________
Secretário da Mesa

________________________
Presidente da Câmara

______________________
Vice-Presidente da Mesa

OBS.: Para detalhes da Sessão e das discussões, as informações poderão ser solicitadas, reiteradas ou retificadas através de arquivos de mídia nesta Casa de Leis.
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