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

ANO 2019
Realizada em 5 de AGOSTO

No QUINTO dia do mês de AGOSTO 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 Diego Gumz Kester 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 e SÉRGIO SEIBEL. Esteve ausente o
vereador 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 301 a 316



REQUERIMENTO Nº 27/2019 - REQUER a criação de Frente

Parlamentar de Prevenção e Combate ao Suicídio, podendo 
praticar todos os atos legais para seu desempenho.

Votação
-----O REQUERIMENTO
foi discutido, votado e
aprovado por
unanimidade.



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

Vereador
GILSON GOMES
JUNIOR

Vereador
BRAULIO JARSKE

Convidou aos colegas para apoiarem e participarem dessa associação antidrogas. Falou
que em um único tomate podemos encontrar até 18 espécies de agrotóxicos diferentes.
Falou de recursos conquistados para o município da Serra. Elogiou a participação do
Governador do Estado. Agradeceu a continuação do asfalto para Sobreiro. Elogiou sua
mãe que teve suas contas à frente da Secretaria de Turismo da Serra foram totalmente
aprovadas e com louvor. Falou que deseja que ela seja a primeira mulher prefeita da Serra.
Lembrou com saudade de seus avós que já partiram. Deixou um abraço a todos os avós
que são muito importantes para todos. Indicou a substituição das lâmpadas para Joatuba.
Indicou construção de piscina pública na cidade para ampliar opções para os jovens. Pediu
apoio dos colegas para os produtores que pediram emprestado aos bancos e agora se
encontram em dificuldades. Disse que o produtor que pagar, mas precisa de mais
facilidade.
Defendeu igualmente os direitos do produtor que deve aos bancos. Pediu compreensão das
autoridades e apoio junto às instituições. Falou de buraco na Vila que parece que não tem
solução e por isso vai resolver sozinho o problema. Foi solidário ao cidadão Zena que
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Vereador
SÉRGIO SEIBEL

Vereador
ELCIO DORING

Vereador
JACKSON
BULEERIANM

perdeu emprego e foi perseguido pelo prefeito que teria obrigado à firma a fazer a sua
demissão. Desejou solidariedade aos seus vizinhos que se encontram enlutados. Convidou
a todos para a festa da colheita e ação de graças.
Comentou sua indicação para conserto de ponte que oferece muito perigo aos motoristas.
Avisou que o lixo não está recolhendo na Rua para reciclar. Reclamou da coleta de lixo
úmido pela firma. Falou da porta da Reciclagem que deve ser trocada pela prefeitura.
Pediu tapa-buracos no Bela Vista e ao redor pela cidade. Pediu ao secretário um
mapeamento dos buracos para resolver o problema. Disse que se uma pessoa qualquer se
machucar nesses buracos da cidade dará mais despesas ao município do que se alguém
fizer o reparo. Falou dos pontos críticos do asfalto para Afonso Cláudio e para Itarana.
Agradeceu o atendimento na Vila com reparos onde precisa. Parabenizou a Escola de São
Luiz de Miranda e Escola da Tábua em Joatuba pelas festas. Convidou a todos para a festa
da colheita. Lamentou a demissão do trabalhador Zena e criticou a picuinha política. Disse
que é muito feio para o nosso município ter esse tipo de perseguição. Pediu a Assistência
Social mais atenção às famílias necessitadas. Desejou a todos os pais um Feliz Dia.
Reuniu-se com o deputado Adilson Espíndula e o Dr. Luiz Cézar Barreto falando sobre a
estrada que liga Serra Pelada a Laranja da Terra e as tampas de lobo. Disse que está
enfermo, mas que continua trabalhando dentro das possibilidades. Falou de recursos
conquistados. Disse que não é favorável ao caso do Zena. Parabenizou à toda a educação e
autoridades pela entrega dos uniformes escolares. Agradeceu a reforma das escolas
municipais. Reclamou que os prefeitos aprovam as leis com denominação das ruas, mas
não colocam as placas.
Convidou aos produtores rurais que trabalham com o cultivo de hortaliças para um curso
na área em Joatuba e no CRAS. Parabenizou a todas a mulheres que fazem um brilhante
trabalho junto ao CRAS e comunicou a construção de novo prédio ao lado da prefeitura
para atendimento da população. Participou da entrega dos uniformes em Perdida e União
Laranjense. Falou que no ano que vem será dado um kit escolar com mochila, lápis,
borracha e outros itens. Comentou as diversas obras espalhadas pelos 5 distritos de Laranja
da Terra. Falou da reabertura da creche em Joatuba. Falou do governo sério que trabalha
com sabedoria. Parabenizou ao prefeito Josafá e seu vice Florisvaldo. Elogiou o
campeonato de futebol veterano. Um excelente trabalho da Secretaria de Turismo, Esporte
e Cultura. Falou bem da reabertura da estrada para Mata do Campo onde hoje passam dois
caminhões sem problemas. Cobrou conserto de calçamento na Rua Felício Nicolau da
Conceição.

----

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 19 de AGOSTO 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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