
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

IBATIBA – ESPIRITO SANTO, EM VINTE E CINCO DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE. 

Às dezenove horas e vinte minutos do dia vinte e cinco de setembro 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 nominal dos senhores Vereadores, tendo todos 

comparecido 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 dos versículos 23 (vinte e 

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: Graciella Teixeira de Alcântara e 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 das Sessões anteriores, sendo 01 (uma) 

Ordinária do dia 10 (dez) se setembro de 2013 e outra Extraordinária do dia 

11 do mês de setembro do corrente exercício. Feita a leitura das Atas as 

mesmas foram submetidas a discussão e votação pelo Plenário. Na 

discussão, a Mesa solicitou que se fizesse a correção do sobrenome do 

Vereador Elias Cândido da Silveira. Encerrada a discussão, as duas atas 

foram submetidas à 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: 

Da decisão das Comissões, os seguintes projetos: Lei complementar de N°. 

10/2013 e projetos de Leis de N°s. 11, 12, e 14/2013, foram devolvidos à 

Mesa constando de pareceres, oferecidos pelas Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; Projeto 

de Lei Complementar de Nº 10/2013 de autoria do Gabinete do Prefeito, 

Que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Promover 

Campanha de Regularização de Débitos Inscritos em Dívida Ativa e dá 

Outras Providências, projeto devolvido à Mesa constando de parecer pela 

aprovação, oferecido pelas Comissões de Legislação, Justiça e Redação, e 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; Projeto de Lei de Nº 11/2013 

de autoria do Gabinete do Prefeito, Que Dispõe sobre a Criação da Unidade 

Central de Controle Interno do Município de Ibatiba, Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências, devolvido à Mesa constando de parecer 

pela aprovação com emendas, oferecido pela Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas e de Legislação, Justiça e Redação; 

Projeto de Lei de Nº 12/2013 de autoria do Gabinete do Prefeito, Que 

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Ibatiba, 

Estado do Espírito Santo e dá outras Providências devolvido à Mesa 

constando de parecer pela aprovação com emendas, oferecido pela 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Legislação, 

Justiça e Redação; Projetos já constantes da Pauta de Expedientes 

anteriores, e em tramitação na Casa; Constou e foram lidos os seguintes 

Documentos: 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; Projeto de lei N°. 13/2013, oriundo 

do Gabinete do Prefeito, Que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

período de 2014 a 2017, que foi imediatamente encaminhado às comissões 

para análise; Projeto de Lei N° 14/2013, oriundo do Gabinete do Prefeito, 

Que Institui o fundo do desenvolvimento municipal – FDM e dá outras 

providências; Projeto de Lei N° 15/2013, oriundo do Gabinete do Prefeito, 

Que Cria Coordenadoria Municipal de proteção e defesa civil (COMPDEC) 

do Município de Ibatiba/ES e dá outras providências; Projeto de Lei N° 

01/2013 de autoria do vereadores que compõem o Poder Legislativo 

Municipal, Que Altera os artigos 1° e 2° da Lei n° 541/2009, que instituiu o 

Dia do Tropeiro de Ibatiba; Requerimentos de autoria do vereador Luciano 

Miranda Salgado de N°s. 79/2013 encaminhamento de cópias aos Membros 

da Bancada Capixaba do requerimento manifestando o posicionamento em 

relação à Concessão da BR 262, N°. 80/2013, Requerendo ao Chefe do 

Executivo cópia integral da folha de pagamento referente ao mês de 

setembro/2013;  N°. 81/2013, realização de Sessão Solene para comemorar 

o Dia dos Professores; N°. 82/2013, realização de Sessão Solene para 

comemorar o dia do Servidor Público; N°. 83/2013, Requerendo ao Chefe 

do Executivo cópia de todas as Leis sancionadas em 2013, com respectivas 

datas de sanção e publicação; n°. 84/2013, Requerendo cópia dos relatórios 

de prestação de contas do Poder Executivo; N°. 85/2013, Requerendo ao 

Chefe do Executivo cópia detalhada e integral do laudo de vistoria técnica 

da Empresa New Holland realizada na Patrol cedida pelo PAC 02 em 2013; 

N°. 86/2013, solicitar ao INCRA Estadual informações sobre o motivo da 

possível suspensão de emissão deste documento no Município; 

Requerimento de N°. 06/2013, de autoria do Vereador Elias Cândido da 

Silveira, Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora Elza Cândida de 

Assis; Indicações de Nºs. 09, 10, 11 e 12/2013 de autoria do Vereador João 



Brito Pereira Filho indicando as seguintes necessidades premente de 

viabilizar medidas de melhoramentos dentro da municipalidade: Solução 

imediata para resolver as questões que impedem o atendimento dos 

munícipes principalmente no Bairro Brasil Novo, visto que até a presente 

data os serviços dos correios e telégrafos não chegam a todas as 

residências; A construção de um parque na praça da localidade do Córrego 

de Santa Clara, parque este que já é uma reivindicação antiga dos 

moradores que carecem de um local para levar seus filhos para 

entretenimento e lazer; Providenciar o ensaibramento da estrada que liga 

Criciúma ao Auto Criciúma, em toda sua extensão, para viabilizar o 

transporte escolar e transporte de leite naquela localidade; Sugerindo a 

viabilidade de implantar uma linha de ônibus que faça o trajeto entre 

Criciúma e Alto Criciúma; Indicações de N°s. 03, 04 e 05/2013, de autoria 

do Vereador Silvio Rodrigues de Oliveira, indicando as seguintes 

necessidades de viabilizar medidas de melhoramentos dentro da 

municipalidade: que oficie-se ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal indicando-o 

para que determine ao responsável pelo Departamento de Obras e Serviços 

Públicos que seja providenciado o uma tampa para o bueiro próximo ao 

Bar do Romildo; para que determine ao responsável pelo Departamento de 

Obras e Serviços Públicos para que viabilize providências no sentido de 

solucionar um vazamento de água proveniente de uma mina, localizada Na 

Rua Antônio Ribeiro, próximo à casa do Sr. Divino; para que determine ao 

responsável pelo Departamento de Obras e Serviços Públicos, para que 

providencie a construção de uma boca de lobo na rua Orondino Rocha, com 

a finalidade de se disciplinar o correto escoamento de águas de chuva no 

local; Indicação de N° 14/2013 de autoria do vereador Luciano Miranda 

Salgado, sugerindo a necessidade premente de viabilizar as seguintes 

medidas de melhoramentos dentro da municipalidade: Desconto no IPTU 

aos moradores que reformarem as calçadas, transformando-as em calçada 



cidadã; criação do Programa Remédio em Casa; Criação de um sistema de 

protocolo na Secretaria de Saúde; Realização de projeto e posterior 

execução de ações de mobilidade na estrada que liga o Município ao 

Córrego dos Carangolas e reforma da grade do bueiro no Brasil Novo; 

Indicação Coletiva de n°.03/2013 dos Vereadores, indicando a construção 

de uma fossa séptica no Córrego dos Rodrigues; Construção de ponte de 

cimento próximo a à propriedade dos senhores, Moises Salomão de Faria, 

Jorge Salomão e Ediaci Sangi; Asfaltamento no trecho da estrada que liga o 

município ao Córrego Rodrigues; Limpeza de caixas de Contenção na 

estrada que liga o Córrego Ipê ao Córrego Rodrigues; reorganização da 

coleta de lixo no Córrego dos Rodrigues; estudos técnicos das Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente para ações de contenção de erosão na 

propriedade do Senhor Aleir Avelino Rodrigues; USO DA PALAVRA NO 

EXPEDIENTE. NO DECORRER DOS TRABALHOS FIZERAM USO 

DA PALAVRA OS SEGUINTES VEREADORES: PELA ORDEM: 

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS; ELIAS CÂNDIDO DA SILVEIRA; 

LUCIANO MIRANDA SALGADO, IVANITO BARBOSA DE 

OLIVEIRA, JOÃO BRITO PEREIRA FILHO JORCY MIRANDA 

SANGÍ; MARCUS RODRIGO AMORIM FLORINDO, E O VEREADOR 

PRESIDENTE SILVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Após 10 (dez) 

minutos de intervalos. ORDEM DO DIA. O Presidente Anunciou que a 

Mesa prorrogará a sessão até que seja votada toda a pauta do dia e 

anunciou o acolhimento das seguintes Proposições Plenárias: Foi requerido 

pelo vereador Luciano que o Plenário fosse consultado para que houvesse 

uma inversão de pauta para que fosse votado em primeiro momento o 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica; O Presidente colocou em votação o 

pedido de dispensa de prazo feita pelo vereador Marcus Rodrigo Amorim 

Florindo, colocada em discussão e votação a dispensa de prazo para 

votação da Emenda à Lei Orgânica que foi aprovada por unanimidade; Em 



seguida colocada em discussão e votação do Pedido de Inversão de pauta 

do Vereador Luciano Miranda Salgado, que foi aprovado por unanimidade; 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica N°. 06/2013, Lido os pareceres das 

Comissões de Legislação Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomadas de Preço. A seguir foi posto para apreciação do 

plenário e aprovado por unanimidade em 1º turno; Lidos o pareceres das 

Comissões de Legislação Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomadas de Preço dos Projetos de Lei Complementar de N°. 

10/2013 e Projeto de Lei N°. 14/2013 que foi posto para apreciação do 

Plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida os Projetos de Lei 

Complementar N°. 10/2013 e Projeto de Lei N°. 14/2013, que postos para 

apreciação do plenário foram aprovados por unanimidade; Lidos o 

pareceres das Comissões de Legislação Justiça e Redação e da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomadas de Preço, que apresentou emendas, aos 

Projetos de Lei de N°. 11/2013 e Projeto de Lei de N°. 12/2013 que postos 

para apreciação do Plenário foram aprovados por unanimidade com as 

emendas; Em seguida, postos para apreciação os Projetos de Lei de N°. 

11/2013 e Projeto de Lei de N°. 12/2013, que foram aprovados por 

unanimidade; Requerimentos de autoria do vereador Luciano Miranda 

Salgado de N°s. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86/2013 que foram aprovados 

por unanimidade; Requerimento de N°. 06/2013, de autoria do Vereador 

Elias Cândido da Silveira, que foi aprovado por unanimidade; Indicações 

de Nºs. 09, 10, 11 e 12/2013 de autoria do Vereador João Brito Pereira 

Filho que foi aprovado por unanimidade; Indicações de N°s. 03, 04 e 

05/2013, de autoria do Vereador Silvio Rodrigues de Oliveira, que foi 

aprovado por unanimidade; Indicação de Nº. 01/2013 – COLETIVA 

informando a sua remessa ao Gabinete do Prefeito que foi aprovado por 

unanimidade; Indicação de N° 14/2013 de autoria do vereador Luciano 

Miranda Salgado que foi aprovado por unanimidade; Requerimento verbal 



do Vereador Elias Cândido da Silveira, que se oficie ao Poder Executivo 

para que forneça informações acerca da Fábrica de Manilha da Prefeitura 

que funcionou durante a gestão passada, que foi aprovado por 

unanimidade; Requerimento verbal de autoria do Vereador Luciano 

Miranda Salgado, para que se oficie o SESP requerendo informações 

acerca do atraso do inicio das obras do batalhão; e Requerimento ao 

Gabinete do Prefeito solicitando informações acerca da doação de 

combustível feita às viaturas da Polícia Militar de Ibatiba que foram 

aprovados por unanimidade; Indicações verbais do vereador Elias Cândido 

da Silveira, no sentido de providenciar a pintura da faixa de pedestre em 

frente à Drogaria Aleixo; indicar a necessidade de recuperação das grades 

do loteamento na Rua Arlindo José; Ensaibramento da Rua próximo à 

Gilda Saraiva na Chácara do Alvarino; ensaibramento da estrada no Bairro 

São Sebastião, próximo à propriedade do Sr. Aguinel que foram aprovados 

por unanimidade; Indicação verbal feita pelo Vereador Ivanito Barbosa de 

Oliveira para oficiar ao Gabinete do Prefeito para que contrate uma 

empresa para fazer a pintura das faixas de pedestres no município; e indica 

também a necessidade de construção de abrigo para passageiros de ônibus 

no trevo de Santa Clara e de Crisciúma, que foram aprovados 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 Extraordinária do dia 01 de outubro próximo (terça-feira) á 18:00h. 

Encerramento às 23h30min. Do que para constar, lavrou-se o presente. 

SILVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

=PRESIDENTE DA CÂMARA= 

 

MARCUS RODRIGO AMORIM FLORINDO 

=1º SECRETÁRIO DA MESA=  


