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ATA da (6ª) Sexta SESSÃO ORDINÁRIA 
Câmara Municipal de Laranja da Terra 

SÉTIMA LEGISLATURA 

ANO 2017 

Realizada emRealizada emRealizada emRealizada em    3333    de de de de ABRILABRILABRILABRIL    

No TERCEIRO dia do mês de ABRIL 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 UNANIMIDADE.  
 
Em seguida, o Presidente determinou a LEITURA DO EXPEDIENTE DO DIA: 
 
Documento EMENTA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2017 
Dispõe sobre alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Laranja da Terra/ES e dá outras providências. 

REQUERIMENTO Nº 08/2017 Relatório financeiro relativo ao PRONAF em 2016. 

REQUERIMENTO Nº 09/2017 Relação de documentos de veículos e condutores do transporte escolar. 

REQUERIMENTO Nº 10/2017 Medidas que restrinjam uso de celular. 

INDICAÇÃO Nº 54/2017 Mureta de Segurança. 
INDICAÇÃO Nº 55/2017 Limpeza de mato e instalação de placas em Rodovia. 
INDICAÇÃO Nº 56/2017 Reforma e cobertura de parquinho. 
INDICAÇÃO Nº 57/2017 Reforma de banheiro de quadra. 
INDICAÇÃO Nº 58/2017 Substituição de vaga de estacionamento. 
INDICAÇÃO Nº 59/2017 Serviço tampa buracos na Sede. 
INDICAÇÃO Nº 60/2017 Cascalhamento na Serra 
INDICAÇÃO Nº 61/2017 Encaminhamento de equipe de Saúde Bucal. 
INDICAÇÃO Nº 62/2017 Extensão de rede de iluminação. 
INDICAÇÃO Nº 63/2017 Revisão de iluminação pública. 
 

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

� Representante do BANCO DO BRASIL, Sr. Jackson – Falou dos 100 anos do Banco do Brasil no 
Espírito Santo. Falou que a agência de Afonso Cláudio completará 45 anos em breve. Fez breve 
relatório dos serviços prestados pela instituição em todo o país. Deixou as boas vindas a todos em 
especial aos produtores rurais. Dispôs-se a atender a todos que o procurarem. E encerrou o 
discurso. 

� Representante do SINDICATO RURAL, Sr. Pedro Vill – Apresentou slides sobre a Previdência 
Social no país. Falou que é um movimento que estimula debate com os gestores municipais. 
Apresentou dados e pediu apoio apelativo ao governo federal. Destacou a importância de 
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aposentadorias e benefícios para todo cidadão, especialmente para o trabalhador rural. E encerrou 
o discurso. 

� Vereador SÉRGIO SEIBEL: Reforçou suas indicações. Falou das placas na rodovia que podem 
ter sido arrancadas por vândalos. Pediu substituição de vaga de taxi para idoso. Pediu 
cascalhamento da Serra e tampagem dos buracos na Sede. Pediu ainda a visita de dentistas nas 
escolas e extensão de iluminação pública na Vila. Indicou manilhamento perto da pista. Reforçou 
pedido por melhoramento de iluminação no Jequitibá. Observou o site da prefeitura e comparou 
com a história dos prefeitos. Lamentou que neste site municipal foram apagados todas as fotos e 
imagens dos governos anteriores. E encerrou o discurso. 

� Vereador KIKO MERCANDELLE: Reforçou pedido para o Córrego do Adame. Indicou 
limpeza e manutenção nos campos sintéticos. Indicou reforma da Escola Noberto Klug. Visitou o 
lixão municipal e viu que está complicada a situação. Lembrou do tumulto causado com 
fechamento de escola em 2016. Sugeriu que o mesmo tumulto seja feito com respeito a outras 
problemas. Falou a D. Nilza que agora está empregada e por isso se acomodou e não fala mais 
nada. Indicou ainda melhoramentos com ticket aos funcionários e encerrou o discurso.  

� Vereador BRÁULIO JARSKE: Falou do recurso do DER para construção de asfalto de 500 
metros e através de sua pessoa a obra será feita em breve. Foi ao governador em reunião e ouviu 
boas notícias. E encerrou o discurso. 

� Vereador JACKSON BULERIANM: Desculpou-se em nome da cidadã Neuza que hoje traria 
equipe de saúde. Comentou valores da previdência e o projeto de lei em discussão em Brasília. 
Participou de visita ao governo do Estado onde foi discutido sobre o asfalto para Sobreiro. E 
encerrou o discurso. 

� Vereador ELSON ARMANI: Falou da sua indicação de muro no Picadão e agradeceu que a obra 
está quase concluída. Reforçou indicações dos colegas sobre iluminação pública na região de 
Joatuba. Pediu conserto do esgoto em Joatuba onde a rede está entupida e causa muito mal cheiro 
e desconforto a todos. Falou que as máquinas devem passar em todo o município. Indicou 
conserto dos buracos perto do Murcha 8. Comentou a visita ao governador sobre o asfalto de 
Sobreiro. E encerrou o discurso. 

� Vereador ELCIO DORING: Convidou a todos para a inauguração da Praça em São Luiz de 
Miranda. Falou da luta que começou a 20 anos para trazer o asfalto para Sobreiro. Foi a uma 
reunião com prefeito e funcionários falando sobre a terraplanagem para o pequeno asfalto no 
Nitérói. Disse que o sonho é levar até Joatuba. Pediu explicação sobre o destino das 30 dúzias de 
tocos para cerca em nosso município. Apelou para que seja feito o hino de Laranja da Terra. Falou 
do recurso de 750 mil reais do deputado Marcus Vicente que beneficia o nosso município. E 
encerrou o discurso. 

 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 
 

Continuando a Sessão, passou-se à ORDEM DO DIA: 

 
PARECER conjunto das comissões dado ao 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. O 

Parecer foi discutido, votado e aprovado por 8 votos favoráveis e 1 contrário. 

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 

REQUERIMENTO PARA VOTAÇÃO NOMINAL – o Requerimento foi discutido, votado e aprovado por 
8 votos favoráveis e 1 contrário.  
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aprovação – Processo TC: 2.798/2014 e Parecer prévio TC – 21/2016. O Projeto foi discutido, votado nominalmente e 

aprovado por 6 votos a favor, 2 contra dos vereadores Elcio Doring e Diego Gumz Kester e 1 abstenção do vereador 

Jackson Bulerianm . 

 
REQUERIMENTO PARA PRORROGAÇÃO DA SESSÃO – O Requerimento foi discutido, votado e aprovado 
por unanimidade.  
 
REQUERIMENTO Nº 08/2017 - Relatório financeiro relativo ao PRONAF em 2016. O Requerimento foi 

discutido, votado e aprovado por unanimidade.  
 
REQUERIMENTO Nº 09/2017 - Relação de documentos de veículos e condutores do transporte escolar. O 

Requerimento foi discutido, votado e aprovado 5 votos favoráveis e 3 contrários dos vereadores Diego Gumz 

Kester, Elcio Doring e Jackson Bulerianm. 
 
REQUERIMENTO Nº 10/2017 - Medidas que restrinjam uso de celular. RETIRADO DE PAUTA pelo presidente. 
 
 

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 
 


