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AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

A Câmara Municipal de Itapemirim-ES, torna público, de 

acordo com o disposto no artigo 25 da Lei federal nº 8.666/1993 

e suas alterações, juntamente com parecer da Assessoria 

Jurídica e aprovação do Presidente deste Poder Legislativo, 

que contratou por Inexigibilidade de Licitação a empresa 

ESAFI – Escola de Administração e Treinamento LTDA-ME, no 

valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), onde os 

vereadores: Fábio dos Santos Pereira, Joceir Cabral de Melo 

e Leonardo Fraga Arantes, e os servidores: Rodrigo Silva 

Machado e Marcos de Menezes Tovar Neto, irão participar do  

Curso de Capacitação - “Formação de Gestores Públicos e 

Ordenadores de Despesas II: uma visão estratégica”, nos dias 

27, 28 e 29 de junho de 2018, no Auditório do Hotel Beira Mar, 

em Fortaleza/CE. 

 

Processo nº 655/2018. 

Itapemirim-ES, 21 de junho de 2018. 

Fábio dos Santos Pereira 

Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim 

Biênio 2017/2018 
 
 

ATA 

Ata da Sessão Solene Especial de Posse dos Gestores para 

o mandato de 2017 a 2020 para o município de Itapemirim, 

realizada no dia 01 de janeiro de 2017, na sede do Legislativo, 

situado na Rua: Adiles André, s/n, Serramar, Itapemirim – ES, 

sob a Presidência do Vereador Paulo Sérgio de Toledo 

Costa, conforme o regimento interno da Câmara Municipal de 

Itapemirim. À hora regimental, registrada a presença dos 

seguintes Vereadores: Fábio dos Santos Pereira, Vanderlei 

Louzada Bianchi, João Bechara Netto, Leonardo Fraga 

Arantes, Joceir Cabral de Mello, Mariel Delfino Amaro, 

Lenildo Henriques, Mariel Amaro Delfino, Rogério da Silva 

Rocha, Vagner dos Santos Negrine e Waldemir Pereira 

Gama. Em sequência, o Presidente em exercício, vereador 

Paulo Sérgio de Toledo Costa declarou aberta a Sessão 

Solene de Instalação da nova Legislatura para quadriênio 2017-

2020. Em continuidade, foi convidado para compor a Mesa, o 

prefeito eleito Excelentíssimo Senhor Luciano de Paiva Alves, 

o vice-prefeito Tiago Lopes Peçanha, o prefeito em exercício o 

Sr. Estevão Silva Machado, o delegado de Itapemirim o senhor 

Djalma e o deputado Estadual Marcos Mansur. Em sequência 

todos foram convidados para ficarem de pé para a execução do 

Hino Nacional Brasileiro. A seguir o Presidente em exercício 

convidou todos os vereadores a ficarem de pé e proferirem 

individualmente o seguinte compromisso, “Prometo defender e 

cumprir as Constituições, as Leis da Republica e do Estado, 

bem como a Lei Orgânica e as demais Leis Municipais e 

desempenhar fiel e lealmente, o mandato que me foi confiado 

pelo povo de Itapemirim”. Após, o Presidente em exercício 

declarou os Vereadores compromissados nesta Sessão Solene 

e empossados como legítimos representantes do Poder 

Legislativo do Município de Itapemirim, sendo convidados a 

assinarem o termo de posse e compromisso. Em continuidade, 

o Presidente em exercício convidou o Prefeito eleito o Exmo. 

Dr. Luciano de Paiva Alves, bem como o vice prefeito eleito o 

Exmo. Senhor Thiago Lopes Peçanha a ficarem de pé afim de 

prestarem o seguinte compromisso de posse: “Prometo 

defender e cumprir as Constituições, as Leis da Republica e do 

Estado, bem como a Lei Orgânica e as demais Leis Municipais 

e desempenhar fiel e lealmente, o mandato que me foi confiado 

pelo povo de Itapemirim”. Feito o compromisso, o Presidente 

em exercício declarou o Exmo. Sr. Luciano Paiva Alves e o 

Exmo. Sr. Thiago Lopes Peçanha, empossados nos cargos de 

Prefeito e Vice-prefeito do município de Itapemirim, sendo estes 

convidados a assinarem o termo de posse e compromisso. 

Após, o presidente em exercício convida o prefeito em exercício 

o senhor Estevão silva Machado para passar a bandeira do 

Município para o prefeito eleito Luciano de Paiva Alves. O 

presidente em exercício convida os cantores gospel para cantar 

um hino. Por determinação do presidente da mesa será 

interrompida a sessão por 10 (dez) minutos para que os 

vereadores apresentem as chapas que concorreram para a 

mesa diretora da Câmara Municipal de Itapemirim biênio 2017-

2018. O presidente em exercício convida o deputado Marcos 

Mansur para fazer seu pronunciamento. Deputado Marcos 

Mansur: Diz ter solicitado a quebra do protocolo desta Sessão 

porque ele de maneira alguma poderia deixar de passar aqui 

Dr. Luciano e também Thiago e a todos vocês pelo qual tem um 

carinho muito grande e especial pelo município de Itapemirim, 

pois tem muitos amigos aqui e também irá passar em Iconha 

para cumprimentar o prefeito eleito João Paganini. 

Cumprimenta também o senhor Bricio, da superintendência da 

CONAP, que faz ali em vitória um trabalho muito bom na 

alimentação. Diz vir aqui para além de cumprimentá-los, vem 

dizer, que não apenas ele, mas fala em seu nome, mas tem 

certeza e ciência de que você não está sozinho nessa 

empreitada Luciano, Itapemirim não está sozinho, além de estar 

com o povo vocês tem amigos dentro da Assembleia 
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Legislativa, e vem aqui dizer que é um dos amigos que vocês 

têm dentro daquela Casa de Leis, colocando seu gabinete a 

disposição do município de Itapemirim. Que precisa caminhar 

unido, que precisa ser fortalecido. O deputado diz sair daqui 

hoje Luciano, vendo uma Câmara unida, uma Câmara que esta 

Solicita, que está disposta a trabalhar pelo povo do município, 

porque Itapemirim precisa crescer, Itapemirim precisa 

alavancar, Itapemirim precisa se libertar das foças que vem 

tentando travar esse município por interesses egoístas, não 

podemos mais aceitar em Itapemirim que pessoas que se 

sentem donas impeçam o município de crescer. E diz ainda que 

nem Luciano e nem Thiago são donos do município de 

Itapemirim. Primeiro, o dono é Deus e depois é o povo de 

Itapemirim. Desde o começo Luciano, desde o pré-lançamento 

de sua candidatura, eu estive aqui em Itapemirim e nós vimos 

que o povo queria te conduzir novamente, pois tivemos aqui no 

lançamento de sua campanha e nós vimos o povo querendo 

também querendo sua recondução, aprovando o seu trabalho, 

mostrando que tudo que o pessoal tem falado aí que é mentira, 

invenção e perseguição, por isto estou aqui para lhe 

parabenizar, pela tua força, por sua coragem, pela sua 

perseverança e pela maneira que tem se conduzido diante de 

tanta pancada, diante de tanta covardia, diante de tanta 

perseguição você está com sua cabeça erguida, pois você tem 

esse povo ao seu lado. Essas pessoas que tem conduzem e te 

sustentam. E encerra suas palavras dizendo para Luciano que 

aquilo que não nos mata, nos fortalece. Parabeniza o prefeito 

em exercício Estevão por seu gesto emocionante, arrepiante a 

entrega da Bandeira do Município. Depois de conceder a 

quebra de protocolo para a palavra do deputado Marcos Mansur 

o presidente em nome de Deus declarou encerrada a Sessão.  

 


