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ATA da (5ª) Quinta SESSÃO ORDINÁRIA 
Câmara Municipal de Laranja da Terra 

SÉTIMA LEGISLATURA 

ANO 2017 

Realizada emRealizada emRealizada emRealizada em    22227777    de de de de MARÇOMARÇOMARÇOMARÇO    

No VIGÉSIMO SÉTIMO dia do mês de MARÇO do Ano Dois Mil e Dezessete às 
Dezesseis Horas (16:00), 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 Gilson Gomes Filho, que determinou ao Secretário da Mesa a chamada dos Vereadores. E 
responderam PRESENTE: BRÁULIO JARSKE, DIEGO GUMZ KESTER, ELCIO DORING, ELSON 
ARMANI, GILSON GOMES FILHO, 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 5 VOTOS FAVORÁVEIS e 3 contrários.  
 
Em seguida, o Presidente determinou a LEITURA DO EXPEDIENTE DO DIA: 

⇒ INDICAÇÃO Nº 44/2017 – Ticket de alimentação aos servidores. 
⇒ INDICAÇÃO Nº 45/2017 – Construção e adequação de passarelas elevadas. 
⇒ INDICAÇÃO Nº 46/2017 – Substitui suportes e lâmpadas nos postes. 
⇒ INDICAÇÃO Nº 47/2017 – Troca de lâmpadas por led. 
⇒ INDICAÇÃO Nº 48/2017 – Limpeza e manutenção de esgoto. 
⇒ INDICAÇÃO Nº 49/2017 – Perfuração de poços artesianos. 
⇒ INDICAÇÃO Nº 50/2017 – Conserto de ponte no Timbuva. 
⇒ INDICAÇÃO Nº 51/2017 – Conserto de Serra. 
⇒ INDICAÇÃO Nº 52/2017 – Construção de ponte. 
⇒ INDICAÇÃO Nº 53/2017 – Limpeza e roçagem. 
⇒ PROJETO DE LEI Nº 15/2017 – Dispõe sobre a criação do cargo de diretor do SERVIÇO DE INSPEÇÃO 

MUNICIPAL – SIM – e regulamenta a função, e dá outras providências.  
⇒ PROJETO DE LEI Nº 14/2017 – Autoriza a criação do cargo de diretor em Turismologia na estrutura interna da 

Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo e dá outras providências. 
⇒ PROJETO DE LEI Nº 13/2017 – Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de resíduos Sólidos e dá outras providências. 
⇒ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2017 – Dispõe sobre a apreciação da prestação das contas anual 

do município de Laranja da Terra – ES – referente ao Exercício de 2013, Parecer do Tribunal de Contas favorável 
pela aprovação – Processo TC: 2.798/2014 e Parecer prévio TC – 21/2016. 

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

 
� Representante do Conselho de Segurança de Afonso Cláudio, Sr. JOSÉ ANTUNES: Iniciou 

falando sobre o vídeo monitoramento que já funciona no município vizinho. Falou ainda do 
Consórcio de Segurança Pública. Explicou como é formado esse Conselho Municipal. Disse 
contar com o apoio desta Casa. Disse ainda que todos os membros serão voluntários e não 
incorrerá em gastos para o município. Lembrou que a segurança de um município também ajuda 
na segurança das cidades que circundam. Destacou a importância da monitoração por camêras 
tanto na Sede como nos distritos.  
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� Representante da Segunda Companhia Independente Afonso Cláudio, Capitão Stein: Falou 
dos esforços e união para debater temas importantes para a segurança pública. Falou sobre o 
Conselho Comunitário que muito contribui para a estabilidade da sociedade. Falou ainda que a 
Polícia Militar está aberta e a população poderá ser ouvida sempre que precisar.  

� Vereador ELCIO DORING: Agradeceu a presença das autoridades policiais na sessão e demais 
ouvintes. Reforçou as indicações de substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. 
Comentou sobre a aprovação da Feira Livre em nosso município. Reclamou do projeto da Praça 
de São Luiz de Miranda e por isso foi ao secretário em Vitória e pediu investigação. Falou sobre o 
projeto da Saúde e sugeriu que o tempo do contrato fosse por dois anos. Indicou que o dia da 
sessão fosse alterado para a quarta feira.  

� Vereador KIKO MERCANDELE: Indicou construção de poço artesiano na Vila de Laranja da 
Terra, para o Picadão igualmente. Indicou ainda conserto dos brinquedos da Praça. Pediu 
informação se a prefeitura já tem alguém para fazer identidade. Visitou o lixão e alertou quanto a 
contaminação dos riachos da região. Perguntou se já lavaram o sangue do acidente fatal na entrada 
Oeste da cidade. Elogiou a Polícia Militar pelas ações de segurança recentes em nosso município. 
Falou da dificuldade do transporte escolar. Falou aos ouvintes para trazerem seus currículos ao 
prefeito para quando chegar oportunidade.  

� Vereador JACKSON BULERIANM: Parabenizou a administração pública do prefeito Josafá 
que já conquistou quase 2 milhões de reais. Falou de trabalho terapêutico apoiado pela IELB e 
outros profissionais. Parabenizou ao prefeito que tem 103 cargos a menos que a gestão anterior. 
Congratulou a Maçonaria Capixaba pela inauguração de Loja em Afonso Cláudio.  

� Vereador ELSON ARMANI: Elogiou o bom funcionamento desta Sessão. Agradeceu a presença 
dos Agentes policiais. Indicou reconstrução de muro na Escola. Indicou construção de quebra 
molas perto do Lelê onde há muitos perigos para os pedestres e população. Disse que o Dr. E 
deputado Hudson Leal tem interesse em ajudar o município de Laranja da Terra. Garantiu voto 
favorável ao projeto de Joadir. 

� Vereador DIEGO GUMS KESTER: Reforçou indicação de construção de ponte no Timbuva e 
o conserto da Serra do mesmo local. Parabenizou toda a administração pelo belo trabalho e ao 
presidente do Conselho de Segurança de Afonso Cláudio. Participou da inauguração da Loja 
Maçônica em Afonso Cláudio.  

 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 
 

Continuando a Sessão, passou-se à ORDEM DO DIA: 
 
PARECER conjunto das comissões dado ao PROJETO DE LEI Nº 11/2017 - Cria a Feira Gastronômica 
e de Lazer do distrito de Sobreiro. O Parecer foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. 

Proposta de Emenda ao PROJETO DE LEI Nº 11/2017 – O Vereador Elcio Doring, apresentou 

proposta de emenda ao art. 4º com a seguinte redação:  

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá estender a presente feira, mediante decreto, aos demais 

distritos e comunidades locais. 

A proposta foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 11/2017 - Cria a Feira Gastronômica e de Lazer do distrito de Sobreiro.  O 

Projeto foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. 
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PARECER conjunto das comissões dado ao PROJETO DE LEI Nº 08/2017 – Dispõe sobre a criação da 
Feira Livre do Produtor Rural de Laranja da Terra, e dá outras providências. O Parecer foi discutido, 

votado e aprovado por unanimidade. 

1ª Proposta de Emenda ao PROJETO DE LEI Nº 08/2017 – Os vereadores Gilson Gomes Filho e Kiko 

Mercandele apresentaram proposta de emenda ao art. 9º e 19 com a seguinte redação: 

 Art. 9º - A feira livre do produtor funcionará em dias e horários definidos por decreto do Poder 

Executivo ouvido necessariamente o Conselho Gestor.  

Parágrafo único. Os feirantes cadastrados poderão sugerir ao Poder Executivo alteração da data de 

funcionamento da feira livre do produtor, mediante requerimento escrito direcionado ao Prefeito 

Municipal.  

Art. 19 – Findado o horário de funcionamento da feira, a prefeitura municipal procederá a limpeza da 

área recém ocupada, o que deverá ser feito no prazo mais curto possível.  

A proposta foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. 

2ª Proposta de Emenda ao PROJETO DE LEI Nº 08/2017 – O vereador Sérgio Seibel apresentou 

proposta de emenda ao art. 2º com a seguinte redação: 

Art. 2º - A Feira Livre do produtor rural de Laranja da Terra, destinar-se-á à venda, exclusivamente a 

varejo, de flores, plantas ornamentais, frutos, legumes, verduras, aves domésticas vivas ou abatidas, 

gêneros alimentícios, ovos, pescados frescos, mel, produto da lavoura e seus subprodutos, produtos 

da agroindústria artesanal e artesanato.  

Parágrafo único. Permite-se a atuação, no recinto da feira, de comerciantes caracterizados como 
artesãos e vendedores de produtos hortigranjeiros sem produção similar no município, vedada a 
inscrição como feirante de servidores públicos do município de Laranja da Terra.  

A proposta foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 08/2017 - Dispõe sobre a criação da Feira Livre do Produtor Rural de Laranja da 
Terra, e dá outras providências. O Projeto foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. 

 
PARECER conjunto das comissões dado ao PROJETO DE LEI Nº 12/2017 – Autoriza o Poder 
Executivo municipal a contratar pessoa por tempo determinado, sem realização de concurso, para 
atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. O Parecer 

foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. 

1ª Proposta de Emenda ao PROJETO DE LEI Nº 12/2017 – Os vereadores Gilson Gomes Filho e Kiko 
Mercandele apresentaram inicialmente emenda ao art. 9º do referido projeto, entretanto, após 
discussão dos vereadores chegou-se a um acordo proposto pelo vereador Sérgio Seibel, como 
substitutivo da proposta de emenda apresentada inicialmente. Assim, os vereadores Gilson e Kiko 
retiraram sua proposta, ao passo que o vereador Sérgio apresentou proposta substitutiva de emenda 
com a seguinte redação:  

Art. 9º - Os contratos celebrados com fundamento nesta lei terão duração até 31 de dezembro de 2017, 
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podendo ser prorrogado uma única vez até 31 de dezembro de 2018.  

A proposta foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. 

2ª Proposta de Emenda ao PROJETO DE LEI Nº 12/2017 – Os Vereadores Gilson Gomes Filho e Kiko 

Mercandele apresentaram proposta de Emenda ao art. 10 com os seguintes dizeres: 

Art. 10 – O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei, será feito mediante 

processo seletivo simplificado, valorando-se títulos e experiência, vedada a realização de entrevista, 

teste psicotécnico ou similar, assegurada a ampla participação da câmara de vereadores na 

fiscalização do certame e das contratações.  

Parágrafo único. Encerradas as inscrições, a secretaria municipal de saúde encaminhará à Câmara 

Municipal cópias de todos os documentos dos candidatos inscritos para conferência.  

A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 12/2017 - Autoriza o Poder Executivo municipal a contratar pessoa por tempo 
determinado, sem realização de concurso, para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público, e dá outras providências. O Projeto foi discutido, e o vereador Elson Armani 

apresentou preocupação com o baixo salário dos médicos, pois isso pode dificultar o interesse da 

categoria em prestar serviços em nosso município. Em seguida o projeto foi votado e aprovado por 

unanimidade. 

 
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 3 de 
ABRIL de 2017, às 16 Horas. E, logo ordenou o encerramento da presente Ata que vai abaixo assinada. 

 
 
 

_____________________ ____________________ __________________ 
 

Bráulio JarskeBráulio JarskeBráulio JarskeBráulio Jarske    Gilson Gomes Filho Jovercino KlemesJovercino KlemesJovercino KlemesJovercino Klemes    

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 do CD de gravação disponível nesta Casa de Leis. 
A Sessão teve início às: h 
A Sessão foi encerrada às 19:h 
 


