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

ANO 2019
Realizada em 19 de AGOSTO

No DÉCIMO NONO 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 Welersson José Mercandele que determinou ao Secretário da
Mesa que fizesse a chamada dos Vereadores. E responderam PRESENTE: BRAULIO
JARSKE, DIEGO GUMZ KESTER, ELSON ARMANI, GILSON GOMES JUNIOR,
JACKSON BULERIANM, JOVERCINO KLEMES, SÉRGIO SEIBEL e WELERSSON
JOSÉ MERCANDELE. Esteve ausente o vereador Elcio Doring. 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 317 a 331
REQUERIMENTO Nº 28/2019 - REQUER informação escrita com

o nome do(s) Técnico(s) de Segurança do Trabalho em Laranja da 
Terra.
REQUERIMENTO Nº 29/2019 - REQUER informação dos motivos
e desde quando o aparelho de mamografia se encontra danificado 
impossibilitando os exames.
REQUERIMENTO

Nº

30/2019

-

REQUER relatório com a

Quantidade de contas de energia pagas pela Prefeitura Municipal 
de Laranja da Terra e Valor total pago nos últimos 3 meses.

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

REQUERIMENTO Nº 31/2019 - REQUER a presença de um dos
responsáveis pela organização da festa municipal realizada em
comemoração ao aniversário de emancipação política de Laranja
da Terra em 2019, na sessão ordinária excepcionalmente



O REQUERIMENTO
foi discutido, votado e
aprovado por
unanimidade.

marcada para a próxima quarta feira dia 28 de agosto para prestar
esclarecimentos.
TRANSFERÊNCIA DE DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA – o
Presidente Kiko Mercandele propôs a transferência do 
dia da 17ª sessão ordinária para a quarta-feira dia

A PROPOSTA foi
discutida, votada e
aprovada por
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unanimidade.

28 de agosto.

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

----------

Diretor Presidente da
COOPTAC Sr.
VALTECI WILL

Prestou seus relatórios de atividades em toda a região. Agradeceu ao apoio de todos os
cooperados para o bom trabalho desta Cooperativa. Disse que ocorrem as assembleias
ordinárias que são abertas a todos. Comentou o contrato com Laranja da Terra e agradeceu
o bom trabalho de todos. Falou que os cooperados usam uniformes e itens de segurança de
praxe da COOPTAC. Relatou os valores recebidos, descontados e investimentos.
Respondeu a sabatina de alguns vereadores.

Vereador
JACKSON
BULERIANM

Vereador
ELSON ARMANI

Vereador
SÉRGIO SEIBEL

Vereador
GILSON GOMES
FILHO

Vereador

Reuniu com prefeito e equipe e participou da entrega da primeira leva de CNH Social.
Disse que o DETRAN ofertará no próximo ano vai ofertar o curso MOPE. Parabenizou o
diretor geral Givaldo Vieira. Acrescentou ainda sobre a responsabilidade do condutor de
carretas e caminhões. Disse ainda sobre a importância dessas parcerias. Elogiou o apoio
irrestrito do governador Casagrande ao projeto. Falou do investimento breve das
academias sociais em Sobreiro e Laranja da Terra. Relatou os tratores e implementos que
estão sendo recebidos para o povo. Disse que os recursos podem também ser solicitados
diretamente pelas associações. Conversou com Paulo Foletto sobre emendas de
calçamentos do Niterói e outros lugares. Parabenizou a todos os irmãos maçons pelo dia
nacional a comemorar. Falou do sonho pelo Selo Verde que poderá ser implantado em
breve. Prestou então a sua homenagem. Disse que a CESAN precisa vir à Câmara para
prestar esclarecimentos e segurança no abastecimento além dos valores e taxas.
Comunicou mensagem do governador e Givaldo Vieira onde o Detran vai reduzir a multa
em 40 %. Explicou que Josafá nunca afirmou que iria reduzir as taxas da CESAN, mas sim
prometia que iria lutar por isso. Disse que para vacinação anti-sarampo é preciso agendar
20 dias antes para a vacina fazer efeito.
Falou que estamos prestes à nova eleição e aguarda ansioso para ouvir a proposta dos
candidatos sobre as taxas da CESAN.
Sugeriu indicação coletiva para o Ministério Público para resolver a situação da CESAN e
agilizar a pendência. Sugeriu ainda uma nova contratação se necessário. Disse que é
promessa da redução de taxa de esgoto e água. Disse que a estrutura já está pronta e por
isso não justifica altos valores. Pediu apresentação da planilha de festas do município.
Falou que recebeu os 3 CDs com prestação de contas e ficou em dúvida sobre a
contratação do palanque. Perguntou detalhes da gratuidade desse contrato de palanque.
Falou que com muitas festas o município perde nos investimentos na saúde, na educação e
outras áreas. Parabenizou a igreja pela linda festa realizada na Vila. Parabenizou às
professoras pela linda apresentação das crianças na Perdida. Agradeceu o relatório da
distribuição das cestas básicas concedido pela Assistência Social. Falou aos cidadãos que
precisam de ajuda com cestas básicas para procurarem o CRAS e regularizem seus
cadastros.
Sugeriu uma reunião dos vereadores e prefeito com a direção da CESAN para resolver
essas dúvidas. Disse que talvez criar uma empresa aqui para tratar água e esgoto pode não
ser vantajoso. Disse que a CESAN tomou o nosso dinheiro, porque toda vez que alguém é
contratado para um serviço e não presta esse serviço, isso é tomar o dinheiro. Lamentou
que todos sofrem com isso e até o Rio Guandu recebe dejetos de toda natureza. Fez
campanha de doação de sangue para paciente. Perguntou sobre a vacinação de sarampo em
nosso município. Falou da Frente Parlamentar em defesa da vida. Foi a Carapina na
entrega de implementos para os municípios juntamente com colegas vereadores. Destacou
a importância da transparência. Agradeceu a todos os amigos pela presença no aniversário
da Vovó Mariota que completou 98 anos.
Afirmou que conversou com engenheiro que garantiu que o mais importante no asfalto é o
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DIEGO GUMZ
KESTER
Vereador
BRAULIO JARSKE

Palavras do
Presidente KIKO
MERCANDELE

preparo feito por baixo e não a espessura do asfalto. Falou ainda do encontro de
trombonistas em Santa Catarina e desejou a todos um excelente encontro.
Reiterou que o mais importante da obra é o preparo da base que recebe o asfalto. Falou
que são necessários 3 centímetros para garantir qualidade a rodovia asfaltada. Falou de
suas indicações e destacou que o problema da Água na Vila continua. Parabenizou as
festas religiosas ocorridas. Lamentou que muitos motorista perderam o emprego e outros
de fora vieram para assumir essa colocação. Indicou ainda bueiro no Marcos Otto e
abertura de local de manobra de ônibus escolar localizado na Biquinha.
Elogiou os trabalhos que o Dr. Luiz Timóteo prestou para Laranja da Terra. Disse que é
sempre importante que o nosso município apresente bons médicos. Falou que o bairro
Niterói ainda não tem rede de esgoto nem água tratada. Disse que as taxas cobradas estão
altas. Lembrou que é promessa do prefeito lutar pela redução de taxas de água e esgoto,
mas até agora nada aconteceu. Falou da preocupação da gratuidade do palanque usado na
festa do município em 2019. Disse do requerimento de comparecimento para esclarecer
essa e outra dúvidas sobre a prestação de contas da festa. Reiterou suas indicações com
lavagem das ruas em Cinco Pontões e conserto de valeta, doação de uniforme aos times,
conserto de vestiários, lavagem de ruas em Cruz de Zinco e conserto de bomba de água,
troca de lâmpadas queimadas no Picadão, construção de ponte de cimento no Arnaldo
Seibel, reforma de escola na Vendinha com cobertura para as crianças. Indicou
rebaixamento da Serra do Crisciúma e patrolamento das estradas do Manteiga e conserto
de ônibus, manutenção de academia popular no Bela Vista e remoção de carros parados na
rua do Baé além de urgente construção de muro no trecho. Pediu extensão de calçamento
da Lurdinha até a ponte que vai para o Ribeirão. Indicou ainda colocação de pó de
borracha em campinhos, colocação de tampas nos bueiros em Cinco Pontões. Elogiou os
trabalhos dos produtores e comerciantes laranjenses.

Considerando que todas as matérias foram esgotadas, o Presidente CONVOCOU
AOS SEUS PARES para a PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA a realizar-se excepcionalmente na
QUARTA FEIRA, dia 28 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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