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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 11 de Setembro de 2017.
Trigésima segunda Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 1º período da décima oitava Legislatura.
Aos onze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se a Câmara
ordinariamente sob a presidência do Vereador Jolimar Barbosa da Silva. Havendo quorum
para a abertura da Sessão, o presidente pediu ao secretário da mesa, o Vereador Renann
Bragatto Gon, para fazer a leitura do Expediente do dia, o que segue: Projeto de Lei nº
067/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Revoga os incisos I e II e parágrafo
único do artigo 2º da Lei nº 6.197 de 17 de junho de 2015, que Dispõe sobre a criação do
cargo de Serviços Urbanos e dá outras providências: “Ao presidente para despacho”................
Projeto de Lei nº 072/2017 de autoria do Vereador Juarez Fadini, que denomina Rua
“Euclides Busatto” no Bairro Maria das Graças: “Ao presidente para despacho”.......................
Da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colatina apresentando o Balancete da Receita e da
despesa do mês de agosto/2017: “Ciente”....................................................................................
Requerimentos nºs: 194 e 195/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França Bravo,
requerendo informações sobre o programa Liberdade Assistida, e sobre processos
administrativos e sindicâncias realizada pelo poder executivo: “A ordem do dia da próxima
sessão”...........................................................................................................................................
Requerimentos nºs: 196, 197 e 198/2017 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon,
requerendo cópia de processo pregão presencial; e aos órgãos competentes, informações sobre
ordem de serviço obras da Rodovia 446: “A ordem do dia da próxima sessão”..........................
Requerimento nº 199/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, requerendo
informações relacionadas ao Posto de saúde de São João Grande: À ordem do dia da próxima
sessão”...........................................................................................................................................
Requerimento nº 200/2017 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da Silva, requerendo
relatório dos servidores da secretaria municipal de educação: “À ordem do dia da próxima
sessão”...........................................................................................................................................
Requerimento nº 201/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, requerendo
criação de uma CPI para investigar suspeitas de crimes praticados contra a administração: “A
ordem do dia da próxima sessão”.................................................................................................
Moção nº 133/2017 de autoria do Vereador Juarez Fadini, de aplausos e congratulações ao
Hospital e Maternidade Silvio Avidos: “A ordem do dia da próxima sessão”.............................
Moção nº 134/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França Bravo, de pesar pelo
falecimento da senhora Ângela Maria Venttura: “A ordem do dia da próxima sessão”...............
Moções nºs: 135 e 136/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, de pesar pelo
falecimento da jovem Marília Rodrigues Alves e do jovem Gabriel Couto: “A ordem do dia
da próxima sessão”........................................................................................................................
Indicação nº 792/2017 de autoria do Vereador Juarez Fadini, solicitando construção de rampa
entre Ruas do Bairro Nossa Senhora Aparecida: “Encaminha-se”...............................................
Indicações nºs: 793, 794 e 795/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins,
solicitando manutenção rede de energia elétrica em São Julião, calçamento da Igreja da
comunidade de São Pedro Frio e da comunidade de São Julião: “Encaminham-se”...................
Indicações nºs: 796 e 797/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando a troca
da areia do parquinho CEIM Nossa Senhora da Penha, Bairro Honório Fraga e pintura da
faixa de pedestre em rua do Bairro São Silvano: “Encaminham-se”...........................................
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Indicações nºs: 798, 799, 800 e 801/2017 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa,
solicitando: iluminação em Escadaria, calçamento e instalação de corrimão em rua do Bairro
Residencial Nobre e substituição de lâmpadas no Bairro Luiz Iglésias; “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Indicação nº 802/2017 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, solicitando abrigo de
ônibus no Bairro Gordiano Guimarães: “Encaminha-se”.............................................................
Indicação nº 803/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, solicitando
calçamento em rua do distrito de Paul de Graça Aranha: “Encaminha-se”.................................
Ofício Gapre 522/2017 solicitando o envio do Plano Plurianual de 2018 a 20121 e da
Proposta Orçamentária para 2018 do Poder Legislativo Municipal: “Ciente”............................
Ofícios GAPRE 506, 507, 508, 512, 515, 517, 520, 521, 524, 525, 526, 529, 530, 531, 532,
533 e 534/2017 em resposta aos Vereadores Wady José Jarjura, José Luiz Muniz Araújo,
Juarez Vieira de Paula, Juarez Fadini, Jorge Luiz Guimarães, Audreya Motta França Bravo,
Adeuir Francisco Rosa, Renann Bragatto Gon, Wanderson Ferreira da Silva e Charles
Henrique Luppi: “Ciente”.............................................................................................................
Da Deputada estadual Luzia Toledo, parabenizando pela comemoração do aniversário de 96
anos de emancipação política e administrativa do município de Colatina: “Ciente”...................
Da Secretaria municipal de Transito e Segurança Pública, em resposta ao Vereador Zaqueu
Alves Pereira: “Ciente”.................................................................................................................
Do Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir
a execução de programas do Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação: “Ciente”........
O presidente solicitou registrar a presença do senhor Américo Ferreira da Rocha, Grão Mestre
do Grande Oriente do Brasil Espírito Santo e Jonacy Elias Celestino, Rogério Francisco de
Oliveira, Yuri C. Silva Machado e Michel Fernandes, Eval Galazi e demais presentes..............
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães solicitou no final da sessão fazerem um minuto de
silencio pelo falecimento do seu Tio João Delesporte, residente do Rio de janeiro...................
Pela ordem, o Vereador Eliésio solicitou um minuto de silencio no final da sessão pelo
falecimento do seu amigo Tadeu Dalapícola e do professor Aloísio Endric...............................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura, solicitou “Vistas” do Projeto de Lei nº 060/2017
do Poder Executivo Municipal, pois segundo o vereador, ele não sabia de nada a respeito do
mesmo, em nenhum momento ele foi chamado a discutir o projeto, que esse foi o motivo dele
ter pedido vista do processo e que na próxima semana poderão colocar o projeto em
votação..........................................................................................................................................
ORADORES: – WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Quero agradecer a presença do nosso irmão Américo que hoje vai
receber o titulo de cidadão colatinense, e os irmãos da Grande Loja Maçônica 22 de Agosto,
sejam todos bem vindos. Gostaria de agradecer uma ação simples que fizemos junto ao
SANEAR, com a equipe de poda, que há mais de dez anos tentavam podar as arvores
existentes em frente ao colégio Carolina Picler. Uma ação simples, se vocês verem as arvores
estão encobrindo o braço de luz, vejam que absurdo. e algumas pessoas estavam proibindo a
poda dessas arvores. Estivemos no local e na terça-feira junto com a equipe do SANEAR,
fizemos esse trabalho etapa por etapa. Era constrangedor, não havia segurança, a rua toda às
escura e as nossas agentes de serviços chegavam a escola com o maior medo e total
insegurança. Comelamos esse trabalho com a equipe do Zé Maria na referida escola. E quem
tiver essa necessidade ode procurar o SANEAR. Coisa simples, mas com grande efeito, não
era possível enxergar a escola isso dentro da comunidade de São Silvano. Coisa simples
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aonde você consegue resolver um problema em sua comunidade, parece pouca coisa, trabalho
de um dia, há mais de dez anos as pessoas tentavam e outras não deixavam fazer essa poda.
Mas graças a Deus com a boa educação que Deus me deu e a minha mãe também,
conseguimos fazer esse trabalho. Agora podemos respirar ar de limpeza, vida nova. E essa
situação não deve ser na Carolina Picler não, outras devem estar precisando. Através das
fotografias vocês podem ver a noite como era a situação. É muito simples, é trabalho, é boa
vontade, basta ir e comprar a briga e defender o que a comunidade realmente precisa. Não
podemos nos acovardar. Parabéns a todos da Loja Maçônica 22 de Agosto................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Sobre a denúncia que o nobre colega José Araújo fez aqui na semana passada,
gostaria de parabenizá-lo por isso e pelos serviços que o mesmo vem prestando nesta Casa.
Como parte da comissão de transito, transporte e segurança desta Casa, eu fui convidado a
comparecer na prefeitura e lá me deparei com uma comissão de sindicância, formada pelo
doutor Alexandre Pinheiro, o doutor Leomar de Oliveira e a doutora Adriana. Gostaria de
dizer que tal denúncia já está sendo e apurada, inclusive já estamos com prorrogação de prazo
porque o prazo não foi suficiente e a lei permite que o presidente requer a prorrogação. Pelo
que eu vi, essa comissão é formada por efetivos e isso dá uma transparência muito grande,
pois são livres para apurar, fazer o relatório e encaminhar ao senhor prefeito, e se necessários,
encaminhar ao Ministério Público. Vi La um trabalho muito sério, com imparcialidade,
somente para apurar as denúncias. A nossa função aqui nesta Casa é de legislar e fiscalizar
realmente, não podemos ser omissos, e aproveito para desejar um bom trabalho à comissão.
Aparteando, o vereador Jarjura: gostaria de dizer que se encontra em minhas mãos a copia da
portaria de todas as ações que o município está fazendo. Voltando, o orador agradeceu e disse
que vai continuar fiscalizando em prol da população colatinense, pois esse é o seu dever..........
ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar o belíssimo trabalho que vem fazendo o Hospital Silvio
Avidos que está completando 68 anos, aproveito para parabenizar o diretor Sebastião
Demoner frente ao referido hospital. Quero parabenizar também e agradecer todos os
funcionários do Hospital, os médicos, todos que prestam um serviço de qualidade para a nossa
população e para boa parte do nosso Estado, pois realmente somos sempre muito bem
atendidos pela equipe do Silvio Avidos. Nesta oportunidade, gostaria de pedir ao secretário
Ito uma atenção especial para a subida de acesso ao bairro Ayrton Senna que está cheio de
buracos, o que vem incomodando muito os moradores que diariamente utilizam aquela via,
inclusive os ônibus lotados que trafegam por La e precisam de mais qualidade. Temos visto
ocorrerem muitos acidentes com vitimas inclusive e isso é muito triste, lamentável realmente,
acredito que a prevenção é o melhor remédio. Vamos procurar fazer a nossa parte, o meu
dever é cobrar e é o que estou fazendo neste momento, que o secretário possa atender aquela
comunidade. Muito obrigado........................................................................................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar de uma moção que fiz a um colatinense que vem representando
muito bem a nossa cidade que é o nosso Piloto de Moto GP Fernando Guerra, convido o a
comparecer aqui a frente inclusive convido o secretário de esportes Alcenir Coutinho, ambos
aqui na frente. Gostaria de mostrar imagens do Fernando praticando seu esporte, das suas
conquistas, ele é um piloto determinado e talentoso que realmente merece ser homenageado
por esta Casa. Fernando já ministrou diversos cursos e formou mais de cem alunos pelo
Brasil. Ele é um fenômeno que hoje está presente nesta Casa para que seu trabalho seja
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reconhecido por todos nós. Seu currículo é surpreendente e nesta oportunidade convido o
secretário Alcenir para fazer a entrega da Moção ao nosso grande atleta Fernando,
agradecendo e parabenizando por tudo que ele fez em prol do esporte sempre levando o nome
de Colatina além fronteiras. Acredito que agora com a nossa secretaria de esportes todas as
modalidades esportivas terão total apoio......................................................................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Hoje estive participando das comemorações dos 68 anos de fundação do
nosso Hospital Silvio Avidos, esse hospital que é referencia, atende toda a nossa região
noroeste, desde já quero parabenizar o diretor Sebastião Demoner, todos os funcionários de
um modo geral, que ao longo desses anos vêm desempenhando um belíssimo trabalho,
mesmo com tantas dificuldades enfrentadas constantemente, seja financeiro, estrutural,
humanização, servidores, alguns mal remunerados, mesmo assim, todos são atendidos dentro
das possibilidades. Chamamos inclusive de Salva Vidas da população. Neste final de semana
circulou uma postagem de alguns garis que desempenham serviço em nosso município,
reclamando da falta e as condições dos equipamento que os mesmos estão, uniformes e
botinas rasgados, enfim, eu como parlamentar, fui em busca de informações e o diretor do
SANEAR Daniel Favaratto, a licitação já foi concluída e a vencedora foi a empresa que já
está em fase final de encaminhar as amostragens dos uniformes e todos os equipamentos e que
no máximo em trinta dias todos os garis estarão recebendo seus EPIs de segurança, e assim
poderão desempenhar dignamente e com mais segurança um belo trabalho em nossa cidade.
Então, os uniformes dos nossos agentes de endemias e dos garis em breve serão entregues
para que todos possam trabalhar dignamente...............................................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Sobre a questão do pedido de abertura de CPI, gostaria de dizer que na verdade a
gente não tem duvida do trabalho e da competência por parte dos profissionais da prefeitura, a
gente jamais questionou isso, que isso fique bem claro. Só que a todo momento quem levou
essa demanda para a prefeitura foi o vereador José Araújo que expôs esse problema ao
prefeito Sérgio Meneguelli. O meu papel como vereador é nada mais nada menos que este que
estou fazendo, fiscalizar e legislar, e a gente detectou um problema e levou ao prefeito, o
prefeito fez uma fala em resposta que eu não absorvi muito bem, mas deu continuidade. O que
eu questionei foi que eu levei a situação ao prefeito e não fui convidado a participar do tramite
e do que está sendo feito. Como eu expus esse problema, acho que eu deveria ter participado
desse tramite. Agora que estou sendo informado um pouco, então quero dizer que a gente
acredita no trabalho dos profissionais que tem La, mas o fato de eu ter trago para a Câmara é
que aqui temos dois poderes independentes, executivo e legislativo. Porém, harmônicos.
Então eu não vejo problema de a gente trazer para a Câmara, a gente vai discutir, conversar, e
agora fomos chamados a ma conversa para chegarmos enfim a um acordo que todos querem e
que seja melhor para o município, ajudar o município. É isso que queremos, não estamos aqui
questionando, queremos aqui ajudar e contribuir, e é isso que eu quero fazer e que inclusive
eu disse ao prefeito isso desde o início que quero contribuir, quero ajudar Colatina, quero
fazer jus ao meu mandato. Gostaria de falar que na semana passada aconteceu um acidente no
Bairro Aparecida, um carro caiu em uma ribanceira atrás do campo de futebol do bairro, essa
via é muito estreita e precisa ser feito ali algo para os moradores manobrarem com mais
segurança e já fiz esse pedido ao secretário de obras Ito..............................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. No dia 07 de setembro aconteceu a Final do Campeonato de Máster Veterano acima
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de cinquenta anos, na comunidade Carlos Germano Naumann, promovido pelo Giovane do
bairro Ayrton Senna, que faz um belíssimo trabalho com esporte comunitário, e o Dom Bosco
sagrou-se campeão. Foi emocionante, e quero parabenizar o Giovane, as duas equipes e a
todos que participaram desse evento. Dizer que as finais de campeonatos serão inseridos na
secretaria de esportes, não apenas o futebol, mas todas as modalidades esportivas, e para isso
é preciso que venham conversar a respeito antes de iniciar, temos que fortalecer a secretaria
realmente. A partir da semana que vem teremos aas finais do campeonato de futsal de base no
ginásio da ADENC, entrada gratuita, nossos meninos estão brilhando, é importante todos
prestigiem essas competições. E no sábado no campo do Cimá, próximo ao Columbia,
teremos a final e convido a todos a participar, evento promovido pela Liga Independente,
apoio da secretaria municipal de esportes. Quero informar também que a secretaria de
esportes está apoiando o campeonato que o Giovane vai promover agora no Bairro Ayrton
Senna, e ainda esse ano teremos já o campeonato Máster acima de trinta e oito anos. Esses
trabalhos estão sendo promovidos pela nossa secretaria municipal e com certeza vamos
começar a colher os frutos em breve. Que as outras modalidades compareçam nas reuniões e
procurem o secretário Alcenir, pois o nosso orçamento esse ano é apertado e precisamos que
as ligas independentes procurem a secretaria, inclusive as demais modalidades esportivas
também como o ciclismo, natação, futebol feminino, corrida, enfim, que procure a referida
secretaria para que possam ser inseridas também num orçamento maior e dessa forma cobrar
mais atividade e a população com certeza vai ser mais assistida, pois acreditamos que o
esporte é muito importante na vida de ser humano, é saúde, é vida.............................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Neste momento gostaria de convidar o senhor Américo a vir aqui a
frente, pois na ocasião da nossa sessão solene, lhe seria entregue um titulo de cidadão
colatinense, mas em virtude de ele não poder comparecer naquela data, hoje faremos essa
entrega. Convido o amigo Michel, os vereadores Jarjura e Fadini, que estejam aqui a frente
para fazerem a entrega dessa homenagem ao senhor Américo Ferreira da Rocha. – (o que foi
feito). Hoje também será entregue outro titulo a uma pessoa que está fazendo a diferença
frente a direção do Hospital Silvio Avidos, Sebastião Demoner, e convido o colega Jorge
Guimarães para fazer a entrega do titulo, e também o amigo Eval Galazi que faça a entrega
juntamente. (o que foi feito). Esta Casa tem um grande prazer neste momento e que Deus
abençoe a cada um dos senhores. Um assunto importante não poderia deixar de falar, segundo
informações que recebi, uma situação complicada que está acontecendo com os pacientes de
Colatina que viajam de madrugada para tratamento em Vitória, como meu tempo é curto,
falarei a respeito oportunamente..................................................................................................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Não
poderia deixar de agradecer e cumprimentar a vinda da família Maçônica hoje nesta Casa de
Leis, dizer que estamos a disposição e nos sentimos honrados. Não poderia deixar de
parabenizar o Hospital Silvio Avidos através do seu diretor Sebastião Demoner, todos
sabemos da importância desse hospital para a região noroeste, praticamente seiscentas mil
vidas são atendidas, é extremamente importante não só para Colatina, para a região mas
também para todo o nosso Estado. Parabéns Sebastião, parabéns todos os médicos e
profissionais que La trabalham.....................................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar o nosso Hospital Silvio Avidos pelo aniversário, 68 anos, o
atual diretor Sebastião está a frente, parabéns a todos os funcionários. Hoje vou falar de
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cidadania, estamos vivendo em um mundo onde as pessoas atualmente não têm muito esse
espírito como nós tínhamos algum tempo. O SANEAR instalou umas lixeiras na Ponte
Florentino Avidos, duas já fora arrancadas, possivelmente foram jogadas dentro do Rio. Ai a
gente pensa o que um cidadão tem na cabeça para fazer uma coisa dessas? Essas lixeiras estão
ai para servir a população, mesmo assim praticam tais atos absurdos, não sabendo que o
dinheiro sai do nosso próprio bolso, porque quem paga é o cidadão mesmo. Hoje o presidente
da associação de moradores de Vila Lenira, postou algo a respeito da coleta de lixo, o
caminhão recolhe o lixo úmido aos domingos, depois que o caminhão passa alguns moradores
colocam o lixo para fora, ficando o domingo, a segunda e esse lixo só vai ser recolhido na
terça feira. Acredito que está faltando um trabalho de conscientização, os moradores precisam
entender que existe horário e que precisa ser cumprido. O lixo exposto causa danos a
população e o pior é que ainda colocam a culpa no gari, na prefeitura, no Sanear, que o lixo
está nas ruas. Isso acontece em todos os bairros de Colatina, e a gente vai pedir a população
que cumpra os horários e parem de colocar o lixo depois da hora determinada. Essa semana
foi realmente uma semana especial para o nosso país, praticamente a cada dia algum tipo de
acusação ocorreu, e o cidadão, infelizmente estão perdendo a confiança nos poderes,
legislativo, executivo e agora no judiciário. Antigamente havia certo respeito, mas as
entidades estão falhando, vemos varias denuncias e ontem a cereja do bolo foi a delação do
Joesley e do seu sócio que falou uma frase: “nóis nunca vai ser preso”, um dos homens mais
ricos do Brasil debochando na cara do judiciário, do ministério público federal. Isso nos deixa
muito tristes e decepcionados, esperamos sinceramente que isso tudo mude um dia em nosso
país................................................................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de fazer um agradecimento ao diretor do SANEAR Daniel
Favaratto, que atendeu a um pedido nosso com relação a limpeza do campo de futebol do
Bairro Ayrton Senna, que sediou um evento esportivo neste final de semana, muito obrigado a
todos os agentes de serviços urbanos. Agradecer também ao secretário de esportes Alcenir
Coutinho, pela reunião que tivemos no bairro, nós que gostamos de esportes também, comprei
essa briga e o secretário nos recebeu muito bem, juntamente com os atletas, donos de times,
organizadores, todos lutando para que esse evento esportivo no Ayrton Senna não acabe. A
secretaria de esportes através do Alcenir e do prefeito Sérgio, todos abraçando essa causa em
favor da comunidade para a efetivação dos eventos esportivos com parceria do projeto
“esporte comunitário”. Com relação a fala do secretário de assistência social na semana
passada aqui nesta casa não foi convincente, na realidade ele precisa mostrar trabalho,
inclusive a respeito do projeto LA – Liberdade Assistida de jovens menores infratores, essa
verba que o município tinha foi perdida, eu lhe perguntei quais os projetos que ele, como
secretário, tem para os nossos jovens. Ele falou do projeto já existente do governo. Mas não
só a mim, mas a população também não se convenceu, algo está travando o secretário José de
trabalhar, ele é uma pessoa inteligente e conhecedor por tantos anos nessa área, gostaria que
ele refletisse e soltasse o freio ao qual ele está preso e mostre os projetos que ele tem para o
nosso município............................................................................................................................
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Não poderia deixar de falar sobre as lixeiras na Ponte Florentino Avidos, foi uma
indicação que fiz e realmente é uma covardia e uma falta de respeito por parte desses
vândalos que destroem tudo que é público. No futuro com certeza eles verão o quanto fizeram
de errado. Gostaria de parabenizar o senhor Sebastião Demoner pelo brilhante trabalho a
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frente daquela casa chamada “Salva Vidas”, onde há muitos e muitos anos eu fiz parte dela e
tenho muita honra disso, parabéns Silvio Avidos pelos 68 anos de existência. Sobre um
requerimento que fiz ao secretário de transito e empresa Joana D’arc e ao prefeito Sérgio, para
que juntos possamos interferir junto aos moradores da comunidade Córrego da Lavra, com
relação aos horários de ônibus. Algumas conquistas já fizemos com relação aos finais de
semana, mas a demanda aumentou e agora há essa necessidade, precisamos dar mais
qualidade de vida para aqueles moradores que hoje esperam por horas a fio no ponto. O nosso
cidadão merece um pouco mais de respeito e por isso peço encarecidamente aos órgãos
competentes uma reunião o mais breve possível para tratarmos desse assunto, se possível,
com a presença da comunidade, pois são pagadores de impostos e de passagens........................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo. Estive na comunidade Santa Joana
aonde foi licitada em 2013 a obra da ponte sobre o Rio Santa Joana, pois a mesma havia sido
danificada em virtude de uma enchente, a administração passada deu início a licitação com as
obras do Ministério da Integração, mas a execução da obra ficou para a atual administração e
por consequência está executando uma belíssima obra. Uma obra que com certeza vai durar
trezentos anos, um investimento de quinhentos e cinquenta mil reais, e eu não poderia deixar
de elogiar e agradecer ao secretario de interior Bragatto, que está fiscalizando e
acompanhando o pagamento da obra, estou acompanhando com ele a execução e cobrando
realmente da empresa para que a obra seja de qualidade. É disso que o poder público precisa,
o dinheiro publico precisa ser investido com qualidade e essa obra dentro dos quarenta dias
estará concluída e permitindo uma qualidade de vida para aquela população. Parabenizar o
diretor do Hospital Silvio Avidos, Sebastião Demoner, pelos 68 anos de existência, sabemos
que apesar de todas as dificuldades, o problema da saúde se reflete em todo o Brasil, mas o
referido hospital realmente atende muito bem a todos os cidadãos. Essa humanização que esta
sendo implantada por ele na nova gestão realmente está fazendo a diferença naquele hospital,
parabéns Tião e toda a equipe do Hospital. Gostaria de alertar a população de Colatina e as
autoridades do nosso município, estamos acompanhando a tragédia da BR 101, até agora os
acidentes ocorreram no sul, falar da entrada da nossa cidade, nós estivemos no DNIT, o
diretor Ralf esteve aqui, disseram que num prazo de trinta dias iriam começar as obras
próximo a cabeceira da Ponte, e até outubro iria começar as obras na BR 259, e até agora
nada. Aquilo ali é uma tragédia anunciada. Vamos novamente fazer contato com o órgão, ou
então vamos fazer um movimento de paralisação até que alguém do governo federal tome as
providencias, pois não podemos esperar que aconteça uma tragédia em nosso município.
Dinheiro o governo tem, o que falta é gestão e vontade..............................................................
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: SOL – AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO:
Aproveitar a presença do venerável da Loja maçônica 22 de Agosto, Jonacy Elias Celestrino,
para agradecê-lo pessoalmente por todas as vezes que gentilmente abriu as portas daquele
templo para que moradores do Bairro Perpétuo Socorro e vizinhos, fossem velados, tendo em
vista que ainda não dispomos de uma capela mortuária. Felizmente em breve teremos uma no
referido bairro, as obras deveriam ser iniciadas nesta semana, porém, tendo em vista um
imprevisto urgente, o então secretário Ito, pediu uma tolerância de mais uma semana e que na
próxima com certeza as obras serão iniciadas, ai as pessoas terão condições dignas de velar
seus entes queridos. Quero falar sobre a questão dos lanches para pacientes que fazem
tratamento em Vitória que foi suspenso, eu que acompanho a maioria das mulheres que fazem
tratamento de câncer, varias delas me cobraram a falta desse lanche. Quem tem câncer, tem
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pressa, esse tratamento tem que ser imediato, inclusive já estive em Brasília em audiência
com o ministro e felizmente o Hospital são José já foi contemplado com um aparelho de
radioterapia e assim as pessoas poderão fazer o tratamento em Colatina. O lanche para essas
pessoas é imprescindível porque muitas delas não tem condições de se alimentar, já estive na
prefeitura para falar desse assunto, e a licitação já foi concluída e no mais tardar na semana
que vem, esse lanche que é de obrigação do município, será regularizado. Não podemos
permitir que fatos como esses aconteçam, temos que fiscalizar todas as ações que acontecem
em nosso município para que a nossa população não fique prejudicada......................................
PP – ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Gostaria de parabenizar todos os alunos, professores e
população do Distrito de Baunilha, em especial as Escolas Luiza Krema, Olho D’agua, e
Acelir Rocha, pelo cumprimento do dever cívico com o desfile de 07 de setembro, foi
realmente um belo desfile que merece nossos elogios. Falar da nossa viagem a Brasília,
aproveito para parabenizar os deputados federais Manato, Elder Salomão, Paulo Foletto, em
especial o deputado do nosso partido Marcus Vicente, pela acolhida a nós que fomos buscar
emendas parlamentares para nosso município. Muitos falam que o vereador Eliésio é o
vereador do esporte. Sou mesmo, graças a Deus. Mas eu também sou vereador de toda a
cidade de Colatina, aonde houver chance de buscar emendas com certeza vamos tentar. Nesta
oportunidade fomos em busca de dois milhões e meio de reais para a reforma do estádio
Justiniano de Mello e Silva, esse dinheiro é para o esporte, se não buscarmos essa emenda
acaba indo para outro estado e município. Portanto, com a nossa ida a Brasília conseguimos
também uma ambulância até o final do ano para a nossa Santa Casa, acho que essa conquista
é muito importante e vai ajudar muito a vida da nossa população...............................................
PPS – WADY JOSÉ JARJURA: Gostaria de convidar os colegas vereadores, os irmãos da
Loja Maçônica, para uma reunião amanha no salão paroquial da Igreja católica de São Silvano
para discutirmos a questão do estacionamento rotativo em São Silvano, na avenida Silvio
Avidos. Vamos contar com a presença do secretário de transito o coronel Ricardo, o nosso
procurador Junior Zaché, representantes da FACOM, onde juntos e também com os
comerciantes do bairro, vamos decidir o que será feito com relação as vagas, onde será
investido esse dinheiro, temos quase três quilômetros de avenida, discutir se esse
estacionamento vai ser bom ou ruim, iremos discutir com a comunidade de forma sadia e
ordeira como deve ser feito. Vamos discutir a TAC que foi assinada, porque em 2013 foi
votada a inclusão de São Silvano no estacionamento rotativo. Com certeza vamos ter uma
belíssima reunião e convoco a todos a participarem dessa reunião, porque depois não podem
vir cobrar nada, todos estão sendo convidados. É muito fácil falar e não fazer nada, por isso
queremos a participação de todos, do comercio, da população em geral, empresários, todos
poderá se manifestar. Falar da Escola Carlos Germano Naumann, sofreu dois assaltos em
menos de dois dias. Estive hoje visitando aquela escola como é de costume, e mais uma vez a
escola foi assaltada, roubaram a caixa de som, quebraram os vidros, fizeram uma bagunça,
parece que já está virando rotina, detalhe, tem sistema de monitoramente. Precisamos saber
porque até hoje nada foi feito. Não é culpa da prefeitura, a culpa da empresa que tem que
fiscalizar esse serviço....................................................................................................................
PSD – FELIPPE COUTINHO MARTINS: Eu e o companheiro de partido Jorge, estivemos
reunidos com o deputado Enivaldo, a cúpula do PSD, conversando no sentido de ajudar a
cidade, estar em sintonia com o prefeito no que for melhor, emendas para nos ajudar,
provavelmente teremos candidatura do partido estadual e federal, foi uma reunião muito
produtiva, o deputado nos deu muita esperança de nos ajudar. Falar de um assunto que mais
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uma vez a EO 101 está envolvida, mais um acidente grandíssimo, a gente vai falar aqui sem
cansar, até que algo seja feito, é preciso apurar os responsáveis. Quem comete crime é
criminoso e tem que ser preso. Aquela promessa de duplicação da ECO 101, estamos
esperando a duplicação, enquanto isso mais acidentes estão ocorrendo, devido a outros fatores
também, hoje temos notado que na maioria do acidentes os carros pegam fogo, a gente sabe
que os carros são desenvolvidos para que o incêndio seja o ultimo, mas estamos vendo que
nos acidentes os carros estão pegando fogo. Vimos o estado dos pneus do caminhão que
causou esse acidente, é preciso uma fiscalização maior por parte da polícia federal e
rodoviária porque devagarzinho estamos perdendo muitas vidas, eu perdi dois amigos nesse
ultimo, infelizmente. Na semana passada estive em uma reunião com a associação de
moradores de São Pedro Frio e o sindicato, e a cobrança é que o carro da saúde parou de
atender desde o mês de abril, tornando a dificuldade dos agentes de saúde fazerem os
atendimentos. Estamos cobrando do nosso prefeito o retorno dos carros da saúde no interior....
PDT - ADEUIR FRANCISO ROSA: Gostaria de falar de uma indicação que fiz solicitando
a substituição das lâmpadas queimadas no Bairro Luiz Iglésias, os moradores estão se
sentindo inseguros. Outra solicitação é com relação a instalação de corrimão na Escadaria que
dá acesso a Rua Margarete de Souza, e também iluminação pública porque os moradores
pagam a taxa de iluminação, porém, não as tem. Que o secretário possa tomar as providências
relacionadas a esses assuntos. Falar do Bairro Residencial Nobre, o calçamento da Rua Luiz
Boilone, está irregular, a rua tem um aclive bastante elevado e os blocos sextavados estão
soltos e isso vem dificultando o trafego naquela localidade, esse reparo é coisa simples
depende de Mao de obra apenas, para melhorar as condições aqueles moradores.......................
PSB – CHARLES HENRIQUE LUPPI: Uma moradora do Bairro Vila Lenira me enviou
uma mensagem a qual gostaria de ler: “na Vila o carro para coleta de lixo úmido passa na
terça, quinta e sábado, o problema é que o carro passa somente na via principal que é a
Avenida Presidente Kenedy, aqui na nossa Rua eu tive que ligar para o Jesus várias vezes, a
Rua Pedro Palácio. Pelo que a moradora está falando, os coletores não entram nas ruas para
coletar o lixo. Sendo assim, vamos cobrar, pessoalmente eu já passei por essa situação, eu
mesmo faço a coleta seletiva em minha casa, já fiz um teste deixando o lixo, não pegaram,
liguei para o responsável, fotografei no sábado, levei o lixo para um coletor maior, para evitar
que o mesmo fique exposto. Realmente esse serviço está falho e os moradores acabam
desestimuladas a contribuir com a coleta correta do lixo. É preciso muitas campanhas
educativas para o bem de todos e da natureza, espero que esse serviço melhore porque está
aquém do que precisa realmente ser feito.....................................................................................
TRIBUNA LIVRE: o Senhor Américo Pereira da Rocha: excelentíssimo senhores
vereadores, irmão Jarjura, quero fazer um cumprimento especial ao amigo Eval Galazi, grão
mestre honorário, aos irmãos da Loja Nilo Peçanha aqui presentes, o irmão Teixeira, os
irmãos da Loja 22 de Agosto, o venerável Jonacy e os irmãos que o acompanham, todas as
grandes Lojas Maçônicas do Espírito Santo, cumprimentando o seu membro mais ilustre o
vereador Jarjura, veneráveis mestres, respeitáveis irmãos. É uma honra muito grande de hoje
estarmos aqui para receber uma homenagem desta Casa que nos foi ofertada, e dizer da
importância da cidade de Colatina na minha vida pessoal. Colatina, a princesa do Norte do
Estado, a princesa do noroeste tem uma importância econômica extraordinária, onde quando
víamos do interior de Mantena que iríamos para Vitória, passávamos por Colatina, foi onde
vim a conhecer o asfalto em minha primeira viagem de carro, e foi onde eu fiz faculdade de
direito. Colatina para mim tem uma representatividade muito grande. Mais tarde quando
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desenvolvi as atividades de representante comercial de empresário, tinha alta nata de clientela
do Espírito Santo, os grandes atacados aqui de Colatina eram meus clientes e aqui eu pude
receber ajuda e pude trabalhar e crescer com meus negócios contando com a ajuda do povo
colatinense. Meus irmãos, A Maçonaria é uma sociedade filantrópica, caritativa, humanitária
e progressista, prima pela prevalência do espírito sobre a matéria, e procura a investigação
constante da verdade. Eu diria que se a maçonaria fosse um partido político ela seria o partido
dos partidos, até porque nós congregamos todas as ideologias, naturalmente excluindo o
fanatismo e toda aquela parte do extremista, tanto de esquerda quanto de direita. Se fosse uma
religião, seria a religião das religiões porque respeitamos todos os credos, naturalmente
excluindo o fanatismo religioso. E porque excluímos o extremismo, quando adotamos
posições extrema, sejam elas fanáticas, religiosas ou políticas, o ser humano ele deixa de usar
o bem mais precioso que Deus nos deu que é a inteligência. Não pode passar pela minha
cabeça ou na cabeça de qualquer um de nós que fanatismo e o radicalismo ele possa conduzi o
homem ao diálogo permanente com todas as instituições. Seríamos ingênuos de não
reconhecer os problemas cruciais que o país está vivendo. Nós precisamos de uma reforma
política séria, mas acreditar que esse congresso que a cada dia tem mais denuncias de mal
feito, não sou eu que digo isso, mas a imprensa diz isso que de cada três parlamentares, um
está envolvido em denuncia de corrupção. E se nós acreditarmos que esse congresso possa
fazer uma reforma política séria seríamos ingênuos. Mas nós acreditamos na classe política
ainda, acreditamos na transformação do ser humano e que a Maçonaria é o agente que pode
promover essa transformação. A maçonaria procura e promove o constante diálogo com a
sociedade e com os movimentos organizados, e não acreditamos que vamos encontrar
qualquer solução para os problemas que não seja através do diálogo, da inteligência e do
convívio com a classe política da nossa Nação. Quem sabe daqui está nascendo um embrião,
daqui dessa câmara, dos movimentos municipalistas, saiam soluções que o Brasil precisa.
Embora tenhamos uma participação muito grande politicamente, mas que a Maçonaria ela não
tem a intenção de substituir o estado, e nem pode ter, seria uma leviandade, mas temos um
compromisso de melhorar cada vez mais o cidadão brasileiro, principalmente o maçon.
Porque é através da nossa melhoria, e do crescimento moral e intelectual e sobre tudo
espiritual é que vamos servir de exemplo para a humanidade. Temos as nossas mazelas,
afinal fazemos parte dessa sociedade, a sociedade brasileira ela está doente, mas a doença da
sociedade não vamos encontrar a cura nos hospitais, vamos encontrar a cura para essa doença
na educação. A educação é primordial e é um fator principal para que possamos vencer os
desafios desse país e vencer as dificuldades, do diálogo, do trabalho diuturnamente e para isso
Conclamamos todo o povo brasileiro, os maçons e principalmente os políticos, porque a nossa
saída tem que ser eminentemente política. Muito obrigado pela acolhida e pela homenagem
que me foi oferecida......................................................................................................................
A segunda ocupante da tribuna livre, a senhora Eliane de Fátima Inácio: a gente veio aqui
porque sentiu que esta Câmara está querendo realmente buscando fazer o seu papel que é
fiscalizar, coisa que a gente não sentiu em outros momentos. No dia 30 de agosto fui levar
minhas duas crianças ao SUS, secretaria de saúde, recebi um pedido de exame no posto e no
dia seguinte já não podia mais utilizar aquele pedido, somente quinze dias depois. Gostaria
que esta Casa fiscalizasse qual a quantidade de cotas para exames e porque nós usuários do
SUS temos que pegar um carimbo e não poder utilizar no prazo que foi nos dado. A
indignação maior foi a forma que fomos tratados dentro da secretaria de saúde. O SUS ele é
pago todos os dias através dos nossos impostos, não estão nos dando nada de graça, sai do
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nosso suor. Venho aqui pedir aos senhores vereadores, na pessoa da vereadora Audreya, que
fiscalize, porque a indignação maior foi ouvir que para mim, talvez daria um jeito para que as
minhas crianças fossem atendidas naquele dia. não quero para mim, quero para toda a
sociedade e pra população que faz uso do SUS. o meu problema maior é com relação a
concessão da Joana D’arc, que é de vinte anos e que essa empresa não cumpre o papel dela, e
que esta Casa, infelizmente, por alguns vereadores, pelos cinquenta anos de empresa, estão
aplaudindo. E por um serviço mal feito e prestado a população colatinense. queremos a
fiscalização no horário de pico, para saber que essa integração que a Joana D’arc fala que
oferece pra população, é mentirosa, porque eu sou usuária e posso dizer com experiência. Na
concessão artigo 7, fala que nós usuários temos o direito de horário, de transporte coletivo de
qualidade, e sermos conduzidos e recepcionados com gentileza. Infelizmente não estamos
tendo isso, por isso estou usando esta tribuna, pedir que esta Casa leia a concessão dada,
inclusive pelo executivo, vinte anos para a viação mandar e desmandar, com uma passagem
mais cara do Estado. Nós do Bairro Maria das Graças, gostaríamos que os vereadores tirassem
somente um dia e usasse um ônibus para qualquer bairro, ai sim iriam saber o que realmente
estou falando. Espero que essas minhas falas sejam ouvidas.......................................................
Pela ordem, a Vereadora Audreya se pronunciou a respeito da questão do SUS.........................
Com a palavra, o presidente Jolimar: senhores vereadores, procuramos informações sobre a
questão da suspensão do lanche para pacientes com tratamento fora do domicílio, pois
entendemos que isso é uma covardia, e no próximo dia 18/09/2017, iniciarão o fornecimento
de lanche por trinta dias por meio de dispensa de licitação. E no dia 28 de julho de 2017, foi
protocolado aquisição de lanches pelo período de doze meses por meio de procedimento de
licitação e hoje ocorreu a abertura do pregão presencial e a vencedora foi a empresa Cristian
Meriano Batista. Esse processo deveria ter sido mais rápido porque a questão PE humanitária
e não poderia ter ficado seis meses para resolver esse problema..................................................
Pela ordem, a vereadora Audreya: funcionários da administração estão recebendo para
trabalhar, inclusive recebem gratificação para fazer parte da comissão de licitação, além do
salário. Está faltando competência por parte de alguns servidores, estão brincando com a
população. não é possível, desde o mês de abril que as pessoas estão sem o lanche...................
Pela ordem, o Vereador Eliésio: gostaria de dizer que esse não é um problema dessa
administração, esse problema vem da passada também, vários meses as pessoas ficaram sem o
lanche. Será que são as mesmas pessoas que fazem licitação? ...................................................
Pela ordem, o Vereador Jarjura: mais uma vez estamos discutindo ações de licitações na
prefeitura. Fiz um requerimento solicitando informações sobre essa questão de licitação, esse
não é um caso isolado, quando falta alguma coisa, sempre tem alguém que é responsável. Nós
precisamos saber quem são as pessoas que fazem parte da comissão de licitação e porque
tanta demora nos processos...........................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Charles: a questão de licitação, tem problema na área da saúde, vários
postos estão faltando produtos básicos, e agora tem a questão do lanche. Acredito que dentro
da prefeitura existem as datas que precisam ser programadas para evitar esse transtorno todo
que vem acontecendo....................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Renann: a comissão de licitação é uma para a prefeitura toda, se as
secretarias não andarem com processos debaixo do braço e falar da importância de
determinado processo, todos chegam em ordem numeradas no protocolo. Ai a sequencia é em
ordem de chegada. Cabe a cada secretário dialogar na administração, está faltando gerencia
por parte de cada secretaria...........................................................................................................
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Pela ordem, o vereador Wanderson: sobre a questão do lanche, existe outro agravante,
também foi cortada questão do acompanhante do paciente. Acho que há casos e casos, há
pacientes que conseguem ir sozinhos a Vitória fazer o tratamento, mas outros não, precisam
de acompanhante realmente..........................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jorge: o pobre do paciente que sai daqui para fazer radioterapia, só
Deus sabe o que acontece durante a viagem de retorno. É um crime deixar um paciente de
radioterapia sem acompanhante....................................................................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 04 de setembro de 2017: “Aprovada por
Unanimidade”, com o pedido de inclusão do pronunciamento do secretário municipal de
assistência social, o que será feito posteriormente e entregue a cada vereador............................
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
O presidente colocou em discussão o pedido de Vista do vereador Jarjura ao Projeto de Lei nº
060/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal: “Aprovado por maioria, com o voto
contrário da Vereadora Audreya e do Vereador Jorge Guimarães. O Vereador Wady José
Jarjura e a Vereadora Audreya Motta França Bravo justificaram seus votos..............................
ORDEM DO DIA: única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 034/2017 de autoria
do Vereador Jolimar Barbosa da Silva, que concede titulo de cidadão colatinense ao senhor
José Carlos Vieira da Silva: “Aprovado por Unanimidade”.........................................................
Nesta data, foi concedido “Vistas” ao Vereador Wady José Jarjura ao Projeto de Lei nº
060/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a redação do parágrafo 1º do
artigo 61, bem como do anexo V ambos da Lei nº 6.355, de 13 de setembro de 2016 –
Estatuto do Magistério Público do Município de Colatina. .........................................................
Única discussão do Requerimento nº 183/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
requerendo estudos para retornar o Desfile Cívico Escolar do dia 07 de setembro no Bairro
São Silvano: “Aprovado por Unanimidade”.................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 184/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo reunião para tratar de melhorias nos horários de ônibus na comunidade Córrego da
Lavra: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo vereador autor e demais Juarez Fadini,
José Luiz Muniz e Zaqueu Alves Pereira.....................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 185/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
a Viação Joana D’arc requerendo melhorias nos horários de ônibus para o Córrego da Lavra:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 186/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
ao secretário municipal de Transito, reunião para melhorias do horário de ônibus para Córrego
da Lavra: “Aprovado por Unanimidade”......................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 187/2017 de autoria do Vereador Charles Henrique
Luppi, requerendo informações sobre contratação de empresa para serviços de exames
laboratoriais na Santa Casa de Misericórdia de Colatina: “Aprovado por Unanimidade”...........
Única discussão do Requerimento nº 188/2017 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira,
requerendo informações sobre gasto mensal com aluguel social: “Aprovado por
Unanimidade"................................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 189/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz
Araújo, requerendo cópia do contrato de locação de veículos para a secretaria municipal de
assistência social: “Aprovado por Unanimidade”.........................................................................
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Única discussão do Requerimento nº 190/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz
Araújo, requerendo informações ao setor de patrimônio da Prefeitura Municipal de Colatina:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Requerimento nº 191/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, requerendo
informações ao setor de cadastro da PMC: “Aprovado por Unanimidade”.................................
Única discussão do Requerimento nº 192/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani,
requerendo informações a direção da Santa Casa de Misericórdia de Colatina: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 193/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani,
requerendo informações a direção da Santa Casa de Misericórdia de Colatina: “Aprovado por
Unanimidade”, discutido pelo vereador autor..............................................................................
Única discussão do Requerimento nº 196/2017 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon,
requerendo informações ao prefeito municipal, cópia de processo: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 200/2017 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da
Silva, requerendo relatório dos servidores da secretaria municipal de educação: “Aprovado
por Unanimidade”.........................................................................................................................
Única discussão das Moções nºs: 135 e 136/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho
Martins, de pesar pelo falecimento da jovem Marília Rodrigues Alves e do jovem Gabriel
Couto: “Aprovadas por Unanimidade”.........................................................................................
Única discussão da Moção nº 132/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, de
aplausos aos Agentes de Serviços Urbanos do Bairro Maria das Graças: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CHARLES HENRIQUE LUPPI: Com relação a questão da
coleta de lixo em Colatina, acredito que não seja um problema exclusivo de Vila Lenira. A
questão do lixo seco aconteceu comigo no bairro, que ficou alguns dias no local, citei o nome
do servidor Jesus, e para fazer justiça a essa pessoa, sempre nos atende prontamente. Inclusive
os demais servidores também, pois sabemos que as demandas são muitas, mas é importante
que a população que se sentir prejudicada com esse serviço deve procure o órgão responsável.
Para reforçar o que a moradora da Rua Pedro Palácio falou, o pessoal não entra para recolher
o lixo. Sendo que a população paga e caro, para que o lixo seja recolhido, então a população
deve nos procurar quando o serviço realmente não funcionar. E com relação a coleta de lixo
realmente não está sendo bem prestado, não devendo nós tirar a culpa da população também,
pois muitos não cooperam com a questão do horário de recolhimento do lixo. Os Garis muitas
vezes acabam levando a culpa por uma situação que é dos moradores, se queremos uma
cidade melhor para nossos filhos e para todos, devemos fiscalizar com mais rigor, cobrar dos
órgãos públicos sim, mas cobrar muito da população, a questão da educação ambiental, enfim,
precisamos ajudar a melhorar o aspecto da nossa cidade.............................................................
ELIÉSIO BOLZANI: Gostaria de endossar as palavras do colega Charles com relação a
questão do lixo e parabenizar o servidor Jesus por ser um funcionário muito bom realmente.
Sobre a empresa Joana D’arc, acredito que devemos fazer um requerimento ao Consorcio
Noroeste, não a Viação, porque essa empresa venceu a licitação. Estou tendo problema no
Bairro Olívio Zanotelli com relação a questão do horário de ônibus também, estamos tentando
resolver, a nossa cidade já tem mais de cento e vinte mil habitantes e os problemas surgem
realmente, mas vamos tentando resolver cada um. Gostaria de deixar uma pergunta ao senhor
Leonardo, proprietário da empresa FACOM, eu fui indagado por morador do centro da cidade
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com relação a vaga, por exemplo, se ele tiver mais de um carro, uma moto, enfim, ele só tem
direito a uma vaga de estacionamento. Se ele não tem garagem, como vai fazer, qual o critério
usado, por que somente uma vaga, sendo que o morador reside há muito mais tempo, antes da
criação do estacionamento rotativo. Acho que a população não pode ser prejudicada...............
Nada mais a tratar, a Sessão foi encerrada e compareceram os Vereadores: Audréya Mota
França Bravo, Adeuir Francisco Rosa, Charles Henrique Luppi, Eliésio Brás Bolzani, Felippe
Coutinho Martins, Jorge Luiz Guimarães, Jolimar Barbosa da Silva, José Luiz Muniz Araújo,
Juarez Vieira de Paula, Juarez Fadini, Renann Bragatto Gon, Wady José Jarjura, Wanderson
Ferreira da Silva e Zaqueu Alves Pereira. O presidente vereador Jolimar Barbosa da Silva,
deu por encerrada a Sessão Ordinária, convidando os senhores edis para a próxima em dia e
hora regimentais, finalizando, lavrou-se a presente Ata que será assinada depois de aprovada.
Sala das Sessões, 11 de Setembro de 2017.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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