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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 18 de Setembro de 2017.
Trigésima Terceira Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 1º período da décima oitava Legislatura.
Aos dezoito 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
066/2017 de autoria do poder executivo Municipal, que Institui o Plano de adesão à demissão
incentivada para empregados e servidores municipais do município de Colatina: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Lei Substitutivo nº001/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Institui
o Plano de adesão à demissão incentivada para empregados e servidores municipais do
município de Colatina: “Ao presidente para despacho”...............................................................
Projeto de Lei nº 073/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, que dá nome a
Praça no Distrito de Paul de Graça Aranha: “Ao presidente para despacho”...............................
Projeto de Lei nº 074/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Altera o artigo 1º da
Lei nº 6.408, de 16 de maio de 2017, que Dispõe sobre Concessão de reajuste salarial para os
servidores públicos municipais de Colatina, provenientes do acordo coletivo de trabalho
parcial, celebrado entre o município de Colatina e o SISPMC e dá outras providências: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Lei nº 075/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Declara área de
interesse social para fins de regularização fundiária e autoriza o auto de demarcação
urbanística com emissão do titulo de legitimação de posse e dá outras providências: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Lei nº 076/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Declara área de
interesse social para fins de regularização fundiária e autoriza a legitimação fundiária e dá
outras providências: “Ao presidente para despacho”....................................................................
Projeto de Lei nº 077/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre a
modificação da Fonte de Recurso prevista no parágrafo 4º d, artigo 1º da Lei nº 6.412, de 16
de junho de 2017 para suplementação de dotações orçamentárias da secretaria municipal de
educação: “Ao presidente para despacho”....................................................................................
Projeto de Lei nº 078/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Altera a Lei
municipal nº 6.093, de 07 de junho de 2014, que adota o diário oficial dos municípios do
Estado do Espírito Santo, instituído e administrado pela AMUNES, como veículo oficial de
publicações dos atos normativos e administrativos do município de Colatina: “Ao presidente
para despacho”..............................................................................................................................
Projeto de Lei Complementar nº 002/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
reorganiza as instancias do processo administrativo fiscal e revoga os artigos 180, 181 e artigo
182 com incisos I, II e III e parágrafos 1º e 2º todos da Lei nº 2.805, de 14 de dezembro de
1977 e dá outras providências: “Ao presidente para despacho”...................................................
Requerimentos nºs: 202 e 203/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, ao
secretário de desenvolvimento urbano requerendo informações, e ao promotor da defesa do
meio ambiente, convidando-o a comparecer na Câmara: “A ordem do dia ad próxima sessão”.
Requerimentos nºs: 204 e 205/2017 de autoria do Vereador Juarez Fadini, requerendo
informações ao senhor prefeito municipal: “A ordem do dia da próxima sessão”.......................
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Requerimento nº 206/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, requerendo
informações relacionadas a área da saúde: “A ordem do dia da próxima sessão”........................
Requerimento nº 207/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França Bravo, requerendo
informações sobre a secretaria municipal de esportes: “A ordem do dia da próxima sessão”.....
Requerimento nº 208/2017 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, requerendo
informações ao secretário municipal de assistência social: “A ordem do dia da próxima
sessão”...........................................................................................................................................
Requerimento nº 209/2017 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, requerendo
informações relacionadas a empresa FACOM: “A ordem do dia da próxima sessão”.................
Indicações nºs: 804 e 805/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, solicitando
abertura de rua no Bairro Nossa Senhora Aparecida, e instalação de quebra-molas na Rodovia
do café, bairro Carlos Germano Naumann: “Encaminham-se”...................................................
Indicações nºs: 806 e 807/2017 de autoria do Vereador Juarez Fadini, requerendo
regularização fundiária no Bairro José de Anchieta, e a troca das lâmpadas em ruas e
escadaria do mesmo bairro: “Encaminham-se”............................................................................
Indicação nº 808/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, solicitando reparos na
iluminação pública da Rua Antonio Engrácio, São Silvano: “Encaminha-se”............................
Indicações nºs: 809 e 810/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França Bravo,
solicitando troca do mata-burro na estrada de Santa Joana, e a construção de rampa de acesso
para cadeirantes no Beco São Roque, Bairro Perpétuo Socorro: “Encaminham-se”..................
Indicações nºs: 818, 819 e 820/2017 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa,
solicitando: instalação de corrimão em Escadaria, relocação do abrigo para usuário do
transporte coletivo na Avenida das Nações, bem como estrutura de cimento armado na
instalação de abrigos entre a referida avenida e a rua Pedro Epichin no bairro Colatina Velha,
Indicações nºs: 821, 822 e 823/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins,
solicitando ao deputado estadual Enivaldo dos Anjos, ao secretario estadual de agricultura e
ao senhor prefeito municipal, patrolar os carreadores de café de São João Pequeno e São
Pedro Frio: “Encaminham-se”.....................................................................................................
Indicações nºs: 817, 824, 825, 826, 827, 828, 829 e 830/2017 de autoria do Vereador Jorge
Luiz Guimarães, solicitando: pavimentação asfaltica de rua do bairro Columbia, academia
popular na Praça de Paul, a expansão da Ponte de Ferro sobre o Rio Santa Maria e reparos em
calçada de acesso a ponte de concreto: “Encaminham-se”...........................................................
Indicação nº 831/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, solicitando reparo em
calçamento de rua no Bairro Residencial Nobre: “Encaminha-se”.............................................
Moção nº 137/2017 de autoria dos vereadores Charles Luppi e Wanderson ferreira da Silva,
de pesar pelo falecimento do senhor João Tadeu Dalapicolla: “A ordem do dia da próxima
sessão”...........................................................................................................................................
Moção nº 138/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de aplausos ao diretor do
IFES campus Colatina: “A ordem do dia da próxima sessão”......................................................
Moções nºs: 139, 140, 141 e 142/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de pesar
pelo falecimento da senhora Luzia Zache Lucas; e de aplausos aos jovens Guilherme
Patrissoli Pancieri, Bruno Pancotto e Bruna de Oliveira: “A ordem do dia da próxima sessão”.
Indicações nºs: 811 e 812/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando
melhorias na infraestrutura da EMEF Frei Isaias L. da Ragusa, e a construção de uma quadra:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
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Indicações nºs: 813 e 814/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, solicitando
melhorias com relação ao horário de ônibus na hora do rush, no Bairro Residencial Riviera:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Indicações nºs: 816 e 817/2017 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, solicitando ao
prefeito a disponibilização de um para a população utilizar pelo uso do celular; a gratuidade
no estacionamento rotativo para entidades e igrejas que prestam serviços sociais:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Ofício GAPRE 545/2017 encaminhando Balancete da despesa e receita arrecadada da PMC,
referente ao mês de agosto de 2017: “Ciente”..............................................................................
Of.SEMUS/GS 374/2017 encaminhando os balancetes das receitas e das despesas do Fundo
Municipal de saúde relativo ao mês de agosto: “Ciente”.............................................................
Ofícios GAPRE 539 e 540/2017, em respostas aos Vereadores Jorge Luiz Guimarães e Wady
José Jarjura: “Ciente”....................................................................................................................
Do Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros para garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: “Ciente”..........
Of.COMDEC 168/2017 em resposta ao requerimento da Vereadora Audreya Motta França
Bravo: “Ciente”.............................................................................................................................
Da Loja Maçônica Belmiro Teixeira Pimenta agradecendo recebimento de Moção de
Congratulações: “Ciente”..............................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura solicitou apensar requerimento de urgência ao
Projeto de Lei nº 060/2017 do Poder Executivo para ser votado em única discussão..................
Pela ordem, o Vereador Charles Luppi solicitou incluir na pauta da presente sessão os
requerimentos nºs 202 e 203/2017 de autoria do Vereador Jorge Guimarães..............................
Pela ordem, a Vereadora Audreya Bravo solicitou que no final da sessão fosse feito um
minuto de silencio pelo falecimento das senhoras: Maria Luzia Zaché Lucas, Nair Moraes
Bandeira, Manoela Correa do Rosário e Milena Gotarde Tonini Frasson....................................
ORADORES: ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor presidente, senhores vereadores e
assistência presente. Gostaria de falar sobre a área da saúde, estivemos reunidos no postinho
do Bairro Ayrton Senna, ouvindo a fala dos funcionários, fiquei triste sinceramente. A
demanda ali é grande e poucos recursos são disponibilizados para aquele posto de saúde. Não
sei se a secretaria de saúde ainda não entendeu que o referido bairro tem aproximadamente
dezesseis mil famílias. Segundo informações, na área de vacinação por exemplo, o mais
difícil é a vacina. Quando tem a vacina, não tem agulhas para proceder a vacinação. É uma
situação complicada. Vimos também que a demanda que ali é grande, mesmo assim faltam
exames para a população daquela comunidade. Portanto, peço ao secretário de saúde que olhe
com mais carinho para aquela região, que melhore o atendimento na questão de médicos, de
agentes, e das cotas para exames. Segundo informações, em alguns postos sobram exames
enquanto que no Ayrton Senna faltam. É preciso que o secretário reveja essa situação e que
aquela população seja bem atendida, Inclusive materiais para procedimentos como curativos
também estão faltando. Reforço aqui meu pedido ao secretário que olhe com mais carinho
para o nosso Ayrton Senna. Muito obrigado.................................................................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: senhor presidente, senhores vereadores e
assistência presente. Há vários dias venho reivindicando o direito dos pacientes que fazem
tratamento fora de Colatina, aqueles que utilizam o ônibus que sai de madrugada para Vitória
e Vila Velha, essas pessoas estavam sem lanche já algum tempo, e hoje recebi a notícia de que
o lanche retornou hoje para os pacientes e quero falar da minha felicidade de falar pra
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população que eu estava cobrando e hoje o retorno do lanche foi restabelecido felizmente,
principalmente para os pacientes que fazem tratamento de câncer no Hospital Santa Rita.
Estamos nos aproximando do mês de outubro, e a Associação Amigas para o Bem Viver, da
qual faço parte como voluntária, esta associação já existe em nosso município a quase
dezesseis anos, desenvolve um belíssimo trabalho de prevenção e orientação a pacientes com
câncer. Graças a Deus levamos uma palavra amiga, um conforto para essas pessoas. É um
longo começo de uma grande batalha. Hoje, graças a Deus e ao esforço das dez mulheres
guerreiras, hoje temos a nossa Casa Bem Viver, mas os nossos objetivos ainda é termos um
espaço próprio, La confeccionamos perucas, próteses mamarias, turbantes, cursos de
artesanatos, tentando amenizar a dor e o sofrimento dessas mulheres colatinenses e de
municípios vizinhos também. Esse ano fizemos o lançamento da nossa campanha Outubro
Rosa 2017, temos camisetas a vinte reais cada e quem puder ajudar comprando uma para que
possamos continuar mantendo a nossa Casa Bem Viver, pois não recebemos nenhum recurso,
todas somos voluntárias e precisamos manter a casa pagando energia, água, aluguel, enfim,
gostaria de convidar a população e demais vereadores a conhecer a nossa casa, ver o trabalho
que é desenvolvido La, na Rua Santa Maria 101, um local de muito amor, de energia positiva.
E essas pessoas precisam de boas palavras, de carinho, durante esse momento tão difícil que é
passar pelo câncer. Só quem passa sabe o que realmente é e da importância de receber um
apoio. Portanto, que todos possam nos visitar e adquiram uma camisa para nos ajudar. Muito
obrigada.........................................................................................................................................
Com a palavra, o vereador Jolimar: a respeito do lanche para pacientes, essa questão foi
discutida aqui e fico feliz por hoje voltou a ter lanche para essas pessoas. Estamos
acompanhando de perto essa situação e para que essa situação fosse resolvida foi preciso fazer
um contrato emergencial. Peço encarecidamente que isso não mais aconteça............................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Gostaria de agradecer a secretaria de obras através do secretário Ito e seus
componentes pela atenção dispensada com relação a uma indicação que fiz semana passada, e
prontamente fizeram os reparos em algumas ruas do bairro Residencial Nobre. Outro pedido
ao secretário, que no futuro seja feito o asfalto na referida rua, ela é íngreme e quando chove
os problemas aparecem. No início do ano fiz uma indicação pedindo a substituição dos fios da
rede principal de energia elétrica da Rua Brasília e do Beco Xavante no Bairro Aeroporto, a
rede do Beco Xavante já foi trocada e está trazendo segurança para os moradores, estamos
aguardando a substituição da fiação da Rua Brasília. No Bairro Colatina Velha temos uma
escadaria Maria de Lurdes, anexa a Avenida das Nações, ela requer cuidados, pessoas idosas
passam por ela, e a instalação de um corrimão é de extrema necessidade. Que o secretário Ito
providencie essa obra para ajudar aqueles moradores. Senhor presidente, outra indicação que
fiz para a secretaria de obras e para a secretaria de transito e segurança, quanto a mudança de
um ponto de ônibus que existe na Avenida das Nações em Colatina Velha, já mostrei aqui que
o local do ponto é muito dificultoso, praticamente os usuários ficam sob um muro sem
nenhuma proteção, é necessário que a secretaria faça uma laje e um abrigo para proteção das
pessoas. Essas obras são fundamentais para a segurança da nossa população.............................
Pela ordem, o vereador Renann: gostaria de informar a população que as inscrições do
concurso municipal foram prorrogadas até amanha dia 19, sendo que o pagamento poderá ser
feito até o dia 20............................................................................................................................
JUAREZ FADINI: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência presente. A respeito
das palavras do irmão Zaqueu com relação ao Bairro Ayrton Senna, realmente La tem uma
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equipe competente, mas existem muitas dificuldades apesar da boa vontade do pessoal, falta
material, faltam exames, sendo que La eles atendem aproximadamente setenta gestantes, e
acreditem ou não, a maioria não tem requisição para fazer ultrassonografia acabam tendo seus
filhos sem saber qual o sexo do bebe. Deixo aqui um pedido ao secretário Tadeu, ao prefeito
Sérgio, que olhem para aquele posto de saúde, pois a população é enorme e aquela
comunidade requer um olhar todo especial. Falando em saúde, semana passada comemoramos
o aniversário do Hospital Silvio Avidos, e acho pertinente falar a respeito do nome Silvio
Avidos. Doutor Silvio Monteiro Avidos foi um grande médico que nasceu em 1901, natural
de Cachoeiro de Itapemirim, ficou em Colatina até 1945, faleceu jovem, corajoso, enfrentava
as mais difíceis doenças da época, malária, tifo, ele sempre as encarava com competência e
vontade de ajudar a população. Em 1949 foi inaugurado o Hospital Silvio Avidos, uma
homenagem a esse grande médico que aliás foi prefeito de Colatina por cinco meses, mas
acabou falecendo. Hoje o referido hospital atende em media de oitenta e cinco mil pessoas por
ano, doze mil internações, quatro mil e trezentas cirurgias, duzentos mil exames laboratoriais,
cinco mil exames de imagens. Além de Colatina, atende ainda dezoito municípios capixabas e
alguns de Minas Gerais e sul da Bahia. Acho que está passando da hora de pensarmos em
construir um novo hospital em Colatina, porque o Silvio Avidos não tem como mais fazer
adequações, já está todo ocupado. Que os nossos deputados, governo do estado, prefeito,
senadores, enfim, todos pensarem em um novo hospital para a nossa região. Estive no
SANEAR e tive uma boa noticia sobre o projeto da Ponte, o prefeito pediu que o engenheiro
refizesse o calculo para licitação, essa é uma ótima noticia.........................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência presente.
Quero dar satisfação a esta casa e a população colatinense com relação a reunião que fizemos
na terça-feira no salão paroquial da Igreja Católica de são Silvano sobre o estacionamento
rotativo. A composição da mesa, o doutor Junior Zaché, procurador do município, o doutro
Leonardo representante da FACOM, o coronel Ricardo e o vice-prefeito Guilherme Ribeiro.
Aberto os trabalhos pelo nosso querido pároco Padre Henrique, vários questionamentos fora
feitos, um deles é quais serão os benefícios que a comunidade de São Silvano terá, caso seja
instalado o estacionamento rotativo. O doutor Leonardo disse que isso é de responsabilidade
do município de Colatina para a emissão dos recursos em favor do beneficiamento da
comunidade. foi questionado sobre a implantação do rotativo em São Silvano, não tem
nenhum projeto feito de viabilidade para a instalação do estacionamento rotativo, terá que ser
feito um projeto de engenharia de transito para a viabilidade, brincadeira. Enfim, foram feitas
varias perguntas e o Padre Henrique perguntou como será feito ao longo da Avenida Silvio
Avidos, as casas mais antigas que não tem garagem, como ficará. Não tem nenhum estudo
pronto a respeito. O vice-prefeito perguntou por que a FACOM é quem vai fazer o projeto de
engenharia, a resposta é que foi assinada uma TAC, mas nem procuraram saber se é viável.
Para cada rua transversal perdemos duas vagas que é um ângulo de quarenta e cinco graus.
Foi questionado e cobrado do secretário coronel Ricardo ao longo da Avenida Silvio Avidos a
venda de carros que fica ocupando a vaga do comercio. Me mantenho em minha posição que
ainda tenho resistência a instalação do projeto do estacionamento rotativo de São Silvano.
Falei também na ocasião que tentamos colocar uma emenda, quando foi votado a TAC, para
tirar de vez essa possibilidade, mas a procuradoria desta Casa disse que era ilegal e então nós
aprovamos da forma que foi feito pelo ministério público e encaminhada pelo prefeito
municipal. Continuo dizendo que tenho resistência à instalação, mas acatarei a decisão de toda
a minha comunidade, acatarei tudo que eles determinarem, tanto o comercio como toda a
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comunidade da Grande São Silvano. Aparteando, o vereador Eliésio: acho que a FACOM e o
nosso secretário de transito deveriam se preocupar com a extensão do estacionamento rotativo
aqui no centro. Estão estendendo em varias ruas e muitos moradores estão reclamando que
não estão conseguindo sair de casa com seus veículos. Voltando, o orador continuou:
obrigado vereador. Quero dizer que essa é uma das primeiras que vamos fazer dentro de São
Silvano, vamos ouvir amplamente toda a nossa população, pois foi votado, foi feito uma TAC
em 2013, a extensão para São Silvano, tentei aqui tirar, mas o ministério público exigiu a
extensão para São Silvano, sem nenhum projeto de engenharia de transito. Não é assim não, a
nossa população tem que dar sua posição, e nós estaremos do lado da população, se for viável
para a comunidade e para o nosso comercio, vamos acatar, mas acredito que isso não vai
vingar, pois não senti firmeza por parte do responsável da FACOM com relação a instalação
do rotativo em São Silvano. Todo projeto para ser instalado tem que ter viabilidade financeira
para que a empresa ganhe dinheiro, pois ninguém vai trabalhar sem levar seu investimento.
Temos que discutir muito ainda tanto nesta casa quanto com a população de São Silvano.........
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar a respeito de indicações que fizemos ao nosso deputado Enivaldo
dos Anjos, ao secretário da SEAG Otaciano Netto, e ao prefeito Sérgio Meneguelli, para que
possamos patrolar os carreadores de café do nosso interior, a gente sabe da dificuldade
daquele povo, a seca do ano passado foi terrível, o perrengue que passaram sem estrada, sem
café, enfim, acredito que o secretário Bragatto tem toda boa intenção do mundo em fazer, o
que nos falta realmente é maquinário, sendo assim, que possamos fazer um contato para que
os órgãos competentes nos forneçam algumas maquinas para que nos auxiliem juntamente
com a prefeitura. Sábado aconteceu a final da 2ª Copa Futsete, da Liga Independente, futebol
setsociety, Aparecida ganhou do Novo Horizonte, parabéns as duas equipes, mais uma vez a
secretaria municipal de esportes se mostrando presente, é isso que queremos, fazer o
desenvolvimento cultural esportivo da nossa cidade, parabéns prefeito Sérgio, parabéns
secretário Alcenir. Mais uma vez a gente vem aqui falar da feira livre da nossa cidade, no dia
30 de setembro a vigilância sanitária vai começar a atuar na feira, quero deixar que não sou
contra essa atuação, de maneira alguma, os alimentos servidos a população tem que ser de
qualidade realmente, o problema é o curto prazo, a gente sabe que o pessoal do interior terá
que ter um tempo para adquirir o selo de qualidade. Sabemos que não é fácil, com certeza eles
farão o possível para se adequar, mas tivemos uma polemica aqui há algum tempo com
relação da questão do comercio ambulante e com o bom senso de todos já está resolvido,
tenho a certeza de que o nosso prefeito e o secretário terão bom senso também. Os feirantes
foram levados para uma área aberta sob o sol, até hoje não tem sombra alguma, agora em
pouco tempo querem impor a questão do selo. Acho que as coisas precisam ser conversadas
para que fique bom para todos. Falando em feira, se for viável e se tiver de acordo com os
colegas, a questão dos alimentos orgânicos, vamos fazer com que seja pelo menos obrigado a
ter um percentual de alimento orgânico, vamos trazer essa discussão para esta Casa.................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor presidente, senhores vereadores e
assistência presente. Neste final de semana estive no final do Bairro Carlos Germano
Naumann, no Zeca Leiteiro, participar da semifinal da 2ª liga futsete organizada pelo Alan
Carlos e o esporte comunitário, e no próximo domingo será realizado ali uma bela festa
veremos os dois times fazendo um excelente futebol, e que vença quem errar menos, os
colegas estão convidados a homenagear essa final. Nesta segunda-feira tivemos o privilégio
de junto com a secretaria municipal de transito e secretaria de educação, alguns colegas
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vereadores, participar de uma caminhada na abertura da Semana do Transito. Excelente
trabalho das pessoas que organizaram esse evento de consciência no transito, realmente
fundamental para a humanização do nosso transito, a participação das crianças, a Banda o
Som de Trombetas, os desbravadores, a TV Sim, enfim, obrigado a todos que participaram.
No dia 05 de setembro fiz um pedido as pessoas responsáveis da empresa Salvador
Engenharia para fazer manutenção nas lâmpadas queimadas, tenho o numero do protocolo
inclusive, e até a presente data não fui atendido ainda. A Salvador Engenharia disse que não
fará o serviço porque está com quatro meses de salário atrasado. Procuramos saber a
veracidade, e sabemos que são apenas dois meses e não quatro. Quem trabalha precisa
receber, mas também tem que cumprir com as obrigações, parece que existe uma obrigação da
referida empresa que não foi atendida ainda, e a partir do momento em que a mesma fizer o
relatório, fechar a cota para então receber. Enquanto a empresa não faz a parte dela, a
prefeitura também está certa em não efetuar o pagamento enquanto a população fica no
escuro. Gostaria que fosse providenciada essa questão o mais rápido possível porque a
população não pode perder por conta de uma situação entre a empresa e a prefeitura.................
JORGE LUIZ GUIMARAES: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Gostaria de pedir ao secretário municipal de Transito e Transporte, que possa
averiguar uma empresa situada na Rua Vitório Cosme, que alugou um imóvel e está
utilizando um espaço da rua para carga e descarga. Hoje quero agradecer ao doutor
Wellington Mendonça e sua esposa Dona Sonia, pelo convite que recebi para conhecer as
novas instalações da nova clinica de radiologia, uma estrutura especial, de uma família
espetacular, doutor Wellington há 45 anos prestando serviço de qualidade em nossa cidade,
juntamente com seus filhos doutor Vinícius, doutor Sandro e doutor Wellington filho e sua
nora doutora Andreia, em nome desta Casa quero parabenizar essa família integra de pessoas
trabalhadoras, trouxeram aparelhagens de ultima geração para nossa população. Hoje a nossa
cidade agradece a essa família incrível que merece todo o nosso respeito e consideração.
Estive nas comunidades de Graça Aranha e Paul quando fui abordado por um grupo de
adolescente que no passado o vereador Sérgio conseguiu recursos e o ex-prefeito Leonardo
executou aquela obra, pediram que ali fosse instalada uma academia da saúde. Conheço muito
bem o prefeito Sérgio sei que ele gosta daquelas comunidades, que o secretário de esporte e o
de saúde ajude aquela comunidade que com certeza farão bom proveito com esse material que
está ai ao longo do tempo se perdendo dentro do armazém da secretaria de obras. Olhe com
carinho esse pedido, faz esse favor para eles que eles realmente merecem..................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Com relação aos moradores do bairro Olívio Zanotelli, gostaria de dizer que eles
estão com problemas com a questão dos ônibus que passava todas as manhãs a partir das seis
e trinta, e hoje não mais, isso está acarretando problemas porque o próximo passa muito
cheio. Ligamos para o responsável solicitando uma reunião amanha as dezenove e trinta,
juntamente com o presidente da associação de moradores do referido bairro para resolvermos
esse problema. Outro assunto é com relação ao concurso da prefeitura, teve a primeira prova
aplicada pela empresa Gualimp, uma cidadã que fez a prova me procurou reclamando com
relação a questão de numero quarenta: “sobre uma boa conduta no ambiente de trabalho devese: - chegar e cumprimentar a todos sem distinção, - ser pontual em reuniões e outros
compromissos profissionais e – sentar-se nas cadeiras de qualquer jeito com as pernas sobre
os moveis para relaxar”. Lógico que a primeira resposta é a correta. Qual não foi a surpresa a
resposta correta para a empresa que aplicou a prova é a letra D. faço essa reclamação porque a
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referida empresa vai aplicar outras provas e é interessante que haja mais atenção com relação
a essa situação. Orientei a quem me procurou que entrem com recurso para que ninguém saia
prejudicado, acredito que a Gualimp terá bom senso. Gostaria de pedir a compreensão do
prefeito Sérgio e do secretário, que tem feito um bom trabalho, com relação aos feirantes,
realmente não tem sido um ano bom para eles, além da seca e tudo o mais que estão
enfrentando, agora vem essa cobrança com relação ao selo. Acho que deve ser dada uma
estrutura mínima a eles. A mudança do local foi válida, entretanto precisam de mais
infraestrutura.................................................................................................................................
Com a palavra o vereador Jolimar: com relação ao assunto do problema de horário do ônibus,
é necessário a comunidade se reunir com os órgãos competentes para discutir a questão do
melhor horário, rediscutir quais os melhores para atender todos os bairros de Colatina..............
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Hoje vou falar a respeito de um requerimento que eu fiz com relação as carteiras
para pessoas portadoras de necessidades especiais, segundo informações, agora existe um
decreto que dispõe sobre a regulamentação da lei 4.752 de 19 de abril de 2002. Eu não sei se o
poder público tem o poder de mudar uma lei através de um decreto. Na referida lei em seu
artigo 1º diz que as carteirinhas de passageiros especiais só poderão ser emitidas pela
secretaria municipal de interior e transporte. Mas hoje no Decreto, artigo 1º, diz que o
benefício será concedido pela empresa concessionária de transporte coletivo urbano, ou
mediante consórcio por ela constituída, tendo como poder concedido através da secretaria de
trânsito e segurança pública. Por esse motivo essas pessoas hoje estão a espera dessa carteira,
pessoas que precisam realmente desse benefício e não conseguem porque hoje é o consorcio
noroeste é quem dá o laudo, a equipe dos médicos é da empresa, o que antes era poder do
município. A espera é muito grande, muita burocracia para que essas pessoas possam adquirir
suas carteiras, a demora é grande e eu gostaria de pedir ao prefeito e ao vice-prefeito que nos
informe o motivo disso que está acontecendo, várias pessoas tem reclamado a esse respeito e
nós vamos tomar providencia com relação a essa questão..........................................................
Pela ordem, o Vereador Renann Bragatto: na época esse decreto foi feito no final de
dezembro, ele foi assinado no dia 28, eu não estava como secretário, mas com certeza as
regras quem dita é o município. Esse assunto é pertinente e devemos nos aprofundar porque é
uma situação que está gerando um transtorno pra população.......................................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Com muita alegria recebi o convite do governo do Estado, através do DETRAN,
onde participei hoje do 2º seminário de Transito e Cidadania promovido pelo Departamento
Estadual de Transito, onde Colatina é citada como referencia no critério de municipalização.
Fui convidado inclusive junto ao diretor do DETRAN para participar de uma Câmara temática
auxiliando outros municípios nessa questão de municipalização do transito, onde o município
passa a assumir suas obrigações. É um instrumento legal já previsto no código de transito,
mas o Espírito Santo, dos 78 municípios, apenas oito são municipalizados. Colatina foi
elogiada o nosso ordenamento jurídico que foi feito aqui no município, e está sendo citada
como referencia do governo do estado para auxiliar outros municípios que desejam
municipalizar seu transito. Não poderia deixar de parabenizar a secretaria municipal de
transito que está dando segmento a essas atividades que foram feitas no governo anterior e
estão ai com todo o vapor, o secretário realizando e aproveitando o que há de bom. Agradecer
o convite do prefeito Sérgio que poderá contar conosco, com o nosso mandato para participar
e colocar em pratica o plano de mobilidade urbana que foi junto ao governo do estado e a
8

9

prefeitura municipal na gestão anterior. Juntos vamos discutir esse plano e colocar em prática.
Com relação a questão da feira livre da nossa cidade, acredito que essa normatização que foi
colocada só pode ser que a secretaria de desenvolvimento rural, o secretário Distone, no qual
eu acredito nele e no nosso prefeito, que estão querendo capacitar os feirantes, porque exigir
uma feira livre que seja comparada a um supermercado, a feira vai acabar. Se uma galinha
tiver que ter inspeção de alvará, de vigilância técnica, certificado, procedência do ovo, enfim,
a feira livre não terá mais sentido. Portanto, quero acreditar que a prefeitura está querendo
capacitar e melhorar a condição dos feirantes, com cursos, algo para melhorar as vendas. Se
for para comparar vigilância sanitária, aplicar os mesmos critérios de supermercados com
produtos industrializados, então a feira livre não tem sentido mais em Colatina. Peço que o
secretário e o prefeito e nós vereadores façamos um movimento no sentido de ajudar os
feirantes a comercializarem seus produtos, pois olha o sofrimento que o produtor rural
enfrenta, olha a seca e outras dificuldades mais. Temos que oferecer algo para depois cobrar
as melhorias...................................................................................................................................
Com a palavra, o presidente vereador Jolimar: Nós vereadores devemos nos unir para fazer
algo em prol dos feirantes, porque realmente não dá para entender, eles que enfrentam tantas
dificuldades no cotidiano, concordo que é preciso ter fiscalização e orientação porque a
população tem que ser bem servida. Mas o que está sendo feito, todas essas as exigências,
enfim, temos que nos preocupar e ajudar os feirantes o mais rápido possível.............................
Pela ordem, o vereador Jarjura: o que estão fazendo é uma falta de respeito para com os
vereadores, eles notificaram vários feirantes e disseram que foi esta Casa quem fez a
aplicabilidade da lei......................................................................................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: senhor presidente em exercício, senhores vereadores e
assistência presente. Falar a respeito do Bairro Olivio Zanotelli, dar duas boas notícias, a
primeira é que o nosso projeto de lei de regularização fundiária foi lido hoje nesta casa e em
breve será votado, há muito estamos trabalhando para tentar atender essa comunidade e
também será votada a regularização fundiária no Bairro Barbados, isso é muito importante
para todos, vários bairros estão na fila para entrar nessa demanda, é um trabalho realmente
magnífico feito pela Dona Gina e por sua equipe competente, e nós só temos a agradecê-los.
Estivemos no Olivio Zanotelli junto com o nosso secretário de obras onde iremos fazer a
reforma do campinho de areia, a da rua de acesso ao campo também pretendemos calçar, pois
no mês de outubro será realizado La um evento e nós juntamente com a comunidade vamos
procurar fazer o melhor. Gostaria de fazer um pedido ao secretário de obras com relação a
Rua Pedro Epichin, em Colatina Velha, que os quebra-molas sejam feitos, é um anseio dos
moradores, estou apenas reforçando um pedido dos colegas Vereadores, acho que o caminho é
todos nós juntos buscando atender todas as comunidades. Quanto a Ponte de Boapaba, o
prefeito deu ordem de fazer o projeto para que seja licitada a obra que será feita por uma
empresa terceirizada, o prefeito quer realmente atender a comunidade que precisa muito dessa
ponte, ele sabe do risco que as pessoas correm. Já falei muito aqui sobre esse assunto, estamos
aguardando ansiosamente que essa obra seja realmente concretizada..........................................
Com a palavra, o presidente Jolimar Barbosa: Temos a honra de receber nesta Casa a visita de
alguns médicos Cubanos que estão trabalhando em nosso município, gostaria de apresentá-los
a população Colatinense, são eles: os doutores Alexandro Rodrigues, Elizabeti Canete,
George Barroeco, Aleida Monteiro e Ania Cubido. Em nome da Câmara Municipal de
Colatina quero desejar boas vindas a todos e que Deus os abençoe, estaremos sempre a
disposição......................................................................................................................................
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LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PHS – JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Segundo
informação da prefeitura, que me enviou um procedimento administrativo, mas que ficou
muito vago, não conseguimos entender, por isso peço a assessora do senhor prefeito nesta
casa, a senhora Lucimar, que possa posteriormente nos informar a respeito. A minha
discussão principal é que haja mais agilidade nesta questão porque a demora é muito grande, é
um processo demorado demais, a pessoa é encaminhada a um medico, tem que agendar,
enfim, tem que passar por várias situações, ou seja, quando a carteirinha chega já passaram
meses. A minha indignação é a falta de agilidade nesse processo................................................
PSD – JORGE LUIZ GUIMARÃES: Gostaria que o prefeito Sérgio tivesse consciência
para ajudar aqueles meninos que ficam ociosos porque não tem aonde praticar esportes. Todos
nós sabemos da luta do José Araújo em prol da construção do campo de futebol e na melhoria
daquela comunidade. Gostaria de fazer um convite a todos os vereadores, os atuais e os
anteriores, que possam juntamente conosco, e com a televisão inclusive, porque em pleno
século XXI é inadmissível o que vem acontecendo, há oito anos que venho cobrando com
relação ao crime ambiental que aquela empresa de presidiário trás para Colatina, o descaso
para com o Córrego Santa Fé. E o Rio Pancas que passa na região do Santa Helena está
agonizando naquele trecho, não está resistindo mais. Vou fazer um requerimento ao
responsável, oito anos se passaram e continuo aqui reclamando e clamando e nada é feito.
Acho que esta Casa precisa tomar iniciativa, assim como o governo do estado e o prefeito de
Colatina, o SANEAR, porque o descaso é total, temos que procurar o Ministério Público
estadual e o Federal também, pois é um afronta e falta de respeito para com a população de
Colatina e eu não vou cansar de lutar...........................................................................................
PDT - ADEUIR FRANCISCO ROSA: Quero agradecer a presença dos médicos Cubanos,
que vieram ajudar a nossa população com o que tanto necessitamos que é a saúde, estamos
muito feliz com a chegada desses profissionais, e gostaria de destacar o doutor Oil e sua
esposa, meus amigos cubanos, ficamos felizes com a chegada deles em nossa cidade, pena
quando eles precisem partir para o país de origem. Com relação a questão de transporte
coletivo, já fiz várias indicações pedindo melhorias nos horários, para o Bairro Antonio
Zanotelli, Bairro São Judas Tadeu e também para o Bairro Santa Margarida, esse sim é uma
questão de horário devido ao IFES, estive pessoalmente e acompanhei a chegada de três
ônibus superlotados, e atrasados no horário de entrada dos alunos. É uma questão que precisa
ser revista para que os estudantes não fiquem prejudicados, isso não pode acontecer em
hipótese alguma. Precisamos resolver esse problema para melhor atender toda a nossa
população......................................................................................................................................
SOL - AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Gostaria de falar com relação a questão da
gratuidade do transporte coletivo gratuito, a dificuldade que está sendo para algumas pessoas
que necessitam desse benefício, alguns idosos que estão tendo seus direitos violados, tendo
em vista que a nossa legislação municipal está em desencontro com o estatuto do idoso, o que
vem prejudicando os idosos do nosso município que tem direito ao passe livre. Principalmente
pelas nossas mulheres que passam por tratamento de câncer e que foram mutiladas,
mastectomizadas ou seja, tiveram suas mamas retiradas, e a lei fala que toda pessoa que tem
um tipo de necessidade, algum membro amputado, torna-se uma pessoas deficiente.a mulher
que tem a mama retirada sabe a dificuldade que é perder parte do movimento dos braços,
perde força, enfim, como não conceder passe livre para essas mulheres, elas tem direitos sim e
conclamo todos os vereadores para revermos esse decreto que foi deixado pelo ex-prefeito
Leonardo, vamos ver a legalidade, tendo em vista que toda e qualquer responsabilidade para
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concessão dessa carteira de deficiência é de exclusividade do consorcio noroeste. Estamos
encaminhando requerimentos ao nosso secretário de transito e transporte e a resposta são
sempre as mesmas. Queremos que o direito de todos sejam cumpridos, se preciso, pedirmos
ao prefeito Sérgio que revogue esse decreto e que volte a ser como era antigamente. O nosso
município tem condições de fazer esse trabalho, temos que ver isso com urgência porque tem
pessoas e idosos que estão sem o cartão há mais de noventa dias e não podemos permitir que
isso aconteça em nosso município................................................................................................
PPS - ZAQUEU ALVES PEREIRA: Venho aqui falar de um evento que estará acontecendo
no próximo final de semana nos dias 23 e 24, o 5º Ebol em Colatina, aproveito para
parabenizar os organizadores do evento e o Pastor Valdir Lajes Filho pela belíssima iniciativa.
EBOL é uma escola de preparação para Obreiros para a escola dominical, é um evento muito
importante para as pessoas aprenderem a aperfeiçoar o ensino da Palavra. O convite é
extensivo a todas as pessoas que desejar, terão apostilas, café da manha, certificado, vagas
limitadas. Outro evento que estará acontecendo também é o Congresso de criança Infantil, nos
próximos dias 26 e 27 no Bairro Columbia, com a administração da Tia Jô, ela é da cidade de
Curitiba..........................................................................................................................................
PP - JUAREZ FADINI: Na semana passada fui procurado pela senhora Socorro e três
beneficiadas pela carteirinha para falar justamente sobre o decreto dito pelos colegas, mas
realmente tem alguns artigos que chego a pensar que o ex-prefeito Leonardo não os leu, pois
são inconcebíveis, inclusive a Socorro trouxe uma proposta com mudanças, e vamos analisar
esse decreto que não condiz com a realidade e deve ser modificado mesmo. Neste final de
semana tivemos alguns eventos esportivos e o Aparecida foi campeão e o Novo Horizonte
vice-campeão, mais um trabalho da secretaria municipal de esportes que merece os parabéns,
na pessoa do secretário Alcenir que vem desempenhando um belo papel. Convido os nobres
colegas para prestigiarem a final da Copa Sol Poente de Futsal, que será realizada sábado no
dia 23 no ginásio da Adenc, foi um sucesso todo o campeonato e a agora a final será muito
bem prestigiada pelos familiares e amantes do esporte................................................................
PSB – CHARLES HENRIQUE LUPPI: A questão que o vereador Tom colocou aqui com
relação a empresa Salvador responsável pela troca de lâmpadas, estive na secretaria de obras e
o responsável pela secretaria me mostrou o contrato firmado entre a prefeitura e a referida
empresa. Essa empresa está deixando de cumprir alguns itens que obrigatoriamente deveriam
fazer. Devemos acompanhar, inclusive a prefeitura faz isso através do Rodrigo e outros
servidores que estão fazendo a planilha, porque se tiver algo de errado o ministério público irá
cobrar da prefeitura. E o município perde não fazendo a coisa correta, devemos olhar os dois
lados e pensar principalmente na população que está sem o serviço há algumas semanas. Com
relação a feira livre, acredito que esteja funcionando há uns vinte anos naquele local, acredito
que não dá para mudar a estrutura em pouco tempo, por isso pedimos a compreensão do
secretário, do prefeito, do pessoal da vigilância, para que no final fique bom para todos, pra
população, para a prefeitura e para os feirantes, a feira não pode acabar, é uma tradição da
nossa cidade, um local de harmonia onde as pessoas se encontram semanalmente com alegria.
TRIBUNA LIVRE: Fernando Guerra, piloto profissional de moto velocidade há dez anos,
como piloto esportivo de alto risco, esteve participando na sessão para compartilhar um pouco
da sua experiência de vida com todos. ... após a narração de sua carreira ele convidou as
pessoas que têm desejo pela velocidade, que procure extravasar sua adrenalina em um local
correto, como em um Kartódromo, local de trilha... Fernando comentou a questão dos
motoqueiros profissionais que acabam extrapolando a velocidade porque acaba sendo natural
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para essa pessoa que esquece que está em uma via pública onde existe uma serie de risco
eminente. Ele é instrutor de moto velocidade, já formou mais de duzentos alunos pelo Brasil,
e ele ainda falou sobre o uso do celular na direção, da perda de vários amigos, citou vários
conselhos pra população de um modo geral e agradeceu o apoio do vereador Felippe Coutinho
Martins, do ex-secretário Aléx Pretti, e do secretário municipal de esportes Alcenir Coutinho..
Erivaldo Leite Oliveira, ex-vereador mais conhecido como Vento Levou, se inscreveu para
falar sobre Emancipação do Município de Colatina, que iniciou sua fala parabenizando todos
os vereadores pelo aniversário da cidade. Vento assistiu ao Desfile Cívico que foi realizado
em comemoração aos 96 anos de emancipação, e ficou imensamente emocionado segundo
ele. Parabenizou direta e indiretamente a todos os parlamentares, a todos que contribuíram
para o sucesso do evento. Ele também elogiou toda a sociedade colatinense, os empresários,
os comerciantes, os educadores e a população em geral, não esquecendo de elogiar e
parabenizar o prefeito municipal Sérgio Meneguelli e o seu vice-prefeito Guilherme Ribeiro.
Falou ainda sobre o resgate da política nacional...........................................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2017: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
ORDEM DO DIA: única discussão do 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 dezembro de 2016, Estatuto do Magistério Público do
Município de Colatina: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelos Vereadores Wady José
Jarjura, Audreya Motta França Bravo e Eliésio Braz Bolzani......................................................
Única discussão do Requerimento nº: 202/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
ao secretário de desenvolvimento urbano requerendo informações: “Aprovado por
Unanimidade”, discutido pelo vereador autor...............................................................................
Única discussão do Requerimento nº 203/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo informações ao promotor da defesa do meio ambiente, convidando-o a
comparecer na Câmara: “Aprovado por Unanimidade”...............................................................
Única discussão da Moção nº 139/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de pesar
aos familiares da senhora Luzia Zaché Lucas: “Aprovada por Unanimidade”, discutida pelo
vereador autor...............................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 140/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de
aplausos ao jovem Guilherme Pratissolli Pancieri, pela brilhante conquista: “Aprovada por
Unanimidade”, discutida pelo vereador autor...............................................................................
Única discussão da Moção nº141/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de aplausos
ao jovem Bruno Pancotto, pela brilhante conquista: “Aprovada por Unanimidade”, discutida
pelo vereador autor........................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 142/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de
aplausos a jovem Bruna de Oliveira, pela brilhante conquista: “Aprovada por Unanimidade”...
Única discussão do requerimento nº 194/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França
Bravo, requerendo informações sobre adolescentes assistidos pelo programa Liberdade
Assistida: “Aprovado por Unanimidade” discutido pelo vereador Wady José Jarjura.................
Única discussão do Requerimento nº 195/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta
França Bravo, requerendo informações sobre processos administrativos disciplinares e
sindicâncias realizadas pelo poder público municipal: “Aprovado por Unanimidade”...............
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Única discussão do Requerimento nº 197/2017 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon,
requerendo informações sobre as obras da Rodovia ES 446, Colatina a Itaimbé: “Aprovado
por Unanimidade”, discutido pelo vereador autor e pelo vereador Zaqueu Alves Pereira...........
Única discussão do Requerimento nº 198/2017 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon,
requerendo informações sobre reinicio das obras da Rodovia ES 446 Colatina a Itaimbé:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 199/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho
Martins, requerendo informações sobre contrato com automóveis para atender o posto de
saúde de São João Grande e o ponto de apoio em São Pedro Frio: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 133/2017 de autoria do Vereador Juarez Fadini, de aplausos e
congratulações ao Hospital e Maternidade Silvio Avidos: “Aprovada por Unanimidade”.........
Única discussão da Moção nº 134/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França
Bravo, de pesar pelo falecimento da senhora Ângela Maria Ventura: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Gostaria apenas de
parabenizar a Lucimar que já entrou em contato com o gabinete do senhor prefeito e amanha a
procuradoria vai se reunir para verificar o decreto que falei anteriormente, obrigado pela
interlocução entre a Câmara e a prefeitura municipal, isso é importante para que possamos
desenvolver um trabalho muito melhor. Hoje fiz uma indicação ao prefeito para que possa
colocar também um numero de telefone móvel para falar com a empresa Salvador, para
facilitar a vida da população, que na maioria não tem mais telefone fixo, e sim telefone móvel.
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Quero falar sobre o concurso da prefeitura
realizado ontem, varias pessoas se inscreveram e hoje foi divulgado o gabarito preliminar, e já
virou chacota na cidade. Algumas questões com respostas absurdas, que eu gostaria de passar
para a população, tendo em vista que no meu entendimento é uma aberração total a resposta
considerada como válida, como por exemplo a questão de número 40, que fala com relação as
condições de uma boa conduta no ambiente de trabalho: a opção correta foi a letra D que diz
que todos os itens estão corretos. Uma das opções era: “sentar na cadeira de qualquer jeito
com as pernas sobre os moveis para relaxar” não sei se isso foi um erro de digitação, mas é
algo muito grave, inclusive outras questões estão sendo apontadas pelas pessoas que
participaram do concurso ontem eu pelo a empresa Gualimp, responsável pelo mesmo que
verifique essas questões, porque vão ter problemas, algumas questões deverão ser anuladas.
Desde o início eu tinha medo e preocupação com a realização desse concurso que foi muito
rápido, essa empresa tenho algumas restrições com relação a mesma, a população não pode
ficar prejudicada, todos que se sentirem prejudicadas que devem entrar com recursos
imediatamente, inclusive algumas pessoas disseram ter tentado entrar em contato com a
empresa mas não estão obtendo resposta. Se for o caso, procurem o ministério público
imediatamente pois, se for o caso, podermos anular esse concurso.............................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Gostaria de agradecer o amigo Irmão Zaqueu pelo
convite que me fez no sábado para participar de um momento especial em sua Igreja onde
fomos muito bem recebidos. Com relação as palavras dos colegas sobre o concurso, estamos
vendo que foi uma aberração, esperamos que o poder executivo tome alguma providencia no
sentido de que a população não seja prejudicada. Deixo aqui esse pedido ao executivo que nos
mantenha informado a respeito para que possamos dar informações corretas a população. Nós
vereadores estamos atentos e com certeza vamos intervir no que a nós couber, se necessário,
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procuraremos o ministério público...............................................................................................
Pela ordem, o vereador Juarez Vieira de Paula: com relação ao decreto que citei
anteriormente, no artigo 14, incisos 3 e 4, diz que em caso de perda ou extravio de qualquer
natureza, o titular ou seu representante legal deverá apresentar à empresa do sistema de
transporte coletivo urbano ou mediante consorcio por elas constituídos, o boletim de
ocorrência registrado na delegacia de polícia. O custo de emissão da 2ª via será de 10
unidades tarifárias. Se o usuário perder o cartão ele terá que pagar vinte e seis reais para obter
outro cartão...................................................................................................................................
Com a palavra, o presidente vereador Jolimar: Com relação as palavras dos nobres colegas
Juarez e Audreya, espero que o poder executivo possa tomar providencia a respeito das
questões abordadas, acredito que o prefeito vai rever essas questões porque desse jeito não
pode ficar e nós vamos aguardar uma resposta positiva...............................................................
Todos de pé, fizeram um minuto de silencio pelo falecimento das senhoras: Maria Luzia
Zaché Lucas, Nair Moraes Bandeira, Manoela Correa do Rosário e Milena Gotarde Tonini
Frasson..........................................................................................................................................
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, 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,
18 de Setembro de 2017.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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