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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 02 de Outubro de 2017.
Trigésima quinta Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 1º período da décima oitava Legislatura.
Aos dois dias do mês de Outubro 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 e, após o Hino de Colatina, 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 082/2017 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, que
Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 5.867, de 08 de agosto de 2012: “Ao presidente para
despacho”......................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 083/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, que Dispõe sobre
a instituição de entrada gratuita em eventos para policiais militares, civis e bombeiros
militares, bem como inspetores penitenciários: “Ao presidente para despacho”..........................
Projeto de Lei nº 084/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Autoriza cessão de
implementos agrícolas, através de contrato de cessão de uso, destinados à associação de
Produtores Rurais Viúva Binda e a Associação dos Agricultores do grupo CULTCOOP de
São João Pequeno: “Ao presidente para despacho”.....................................................................
Projeto de Lei nº 085/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza cessão de
01(um) veículo, através de contrato de cessão de uso, destinado ao COINTER – Consórcio
Público Intermunicipal para fortalecimento da produção e comercialização dos produtos
hortifrutigranjeiros: “Ao presidente para despacho”....................................................................
Projeto de Lei nº 086/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Institui o Programa
de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Municipal sob a denominação “REFIS
Colatina 2017”: “Ao presidente para despacho”...........................................................................
Projeto de Lei nº 087/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Autoriza cessão de
01(um) veículo marca Toyota Corolla, através de contrato de cessão de uso, destinado a
Câmara Municipal de Colatina: “Ao presidente para despacho”.................................................
Projeto de Lei nº 088/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Altera a redação do
artigo 21 da Lei nº 6.415, de 16 de junho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2018: “Ao presidente para despacho”.......
Requerimento nº 214/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, requerendo estudos
para retorno da circulação de ônibus nas Ruas Domingos Martins, Anchieta, passando pela
Rua São Roque, no Bairro São Marcos: “À ordem do dia da próxima sessão”............................
Projeto de Lei nº 089/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre a
remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono:
“Ao presidente para despacho”.....................................................................................................
Requerimento nº 215/2017 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, requerendo copia
do projeto referente as obras de tratamento de esgoto do bairro 15 de Outubro: “A ordem do
dia da próxima sessão”..................................................................................................................
Moção nº 147/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, de pesar pelo
falecimento do senhor Genésio Langa: “A ordem do dia da próxima sessão”............................
Moção nº 148/2017 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de pesar pelo falecimento
do senhor Alexandre Felipe: “A ordem do dia da próxima sessão”.............................................
Moção nº 149/2017 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de pesar pelo falecimento
do senhor Evandro Martins: “Aprovada por Unanimidade”........................................................
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Moção nº 150/2017 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, de repúdio, a direção do
Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo: “A ordem do dia da próxima sessão”...............
Indicações nºs: 854, 855 e 859/2017 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento,
solicitando: substituição das lâmpadas amarelas por lâmpadas brancas na Avenida Presidente
Kennedy ligando os Bairros Maria Ismênia e Vila Lenira; bem como da Avenida
Champagnat, e instalação de ponto de ônibus em rua do bairro Fioravante Marino:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Indicações nºs: 856, 857 e 858/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando:
recuperação de trincheira da Rua Domingos Martins, instalação de corrimão em Ruas do
Bairro são Marcos, bem como faixa de pedestres: “Encaminham-se”.........................................
Indicação nº 860/2017 de autoria do Vereador Juarez Fadini, solicitando recuperação da
trincheira situada a rua Virgílio Balarini, no Bairro José de Anchieta: “Encaminha-se”.............
Indicações nºs: 861 e 862/2017 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, solicitando:
vagas para estacionamento de motociclistas para deficientes físicos, e instalação de redutor de
velocidade na rua Ricardo Satlher, no Distrito de Baunilha: “Encaminham-se”.........................
Indicação nº 863/2017 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, solicitando instalação
de uma creche no imóvel situado a Rua Eliésio da Silva Nunes, Vila Amélia: “Encaminha-se”
Indicação nº 864/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, solicitando cascalhar
e drenar a subida da serra de São Julião, distrito de São Pedro Frio: “Encaminha-se”................
Indicação nº 865/2017 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, solicitando instalação
de redutor de velocidade e placas de sinalização no Bairro Vicente Suela I: “Encaminha-se”....
Indicação nº 866/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando regularização da
trincheira em frente a capela mortuária do Bairro Santo Antonio: “Encaminha-se”....................
Ofícios GAPRE 598 e 599/2017 em resposta a Indicação e Requerimento dos Vereadores
Zaqueu Alves Pereira e Jorge Luiz Guimarães: “Ciente”.............................................................
Ofícios SEDUMA 175 e 183/2017 em atenção aos Vereadores Renann Bragatto Gon e Juarez
Fadini: “Ciente”............................................................................................................................
Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, convidando para reunião
ordinária do conselho no auditório do SANEAR: “Ciente”.........................................................
Da Caixa Econômica Federal, notificando o credito de recursos financeiros – Orçamento
Geral da União: “Ciente”..............................................................................................................
Convite para o II Encontro de Vereadores do Estado do Espírito Santo e Sessão Solene em
homenagem ao Dia do Vereador, no próximo dia 05 do corrente: “Ciente”................................
Convite do IFES – Campus Itapina, para Mesa Redonda com o tema: “O IFES Campus
Itapina como ator do desenvolvimento Regional” no próximo dia 03 do correte: “Ciente”........
Ofício Banda “Som de Trombetas” enviando um projeto para que a Câmara disponibilize
recursos para confecção de vestimenta de apresentação: “Ciente”..............................................
Pela ordem, o Vereador Zaqueu solicitou no final da sessão, fazerem um minuto de silencio
pelo falecimento dos senhores Evandro Martins e Alexandre Felipe...........................................
Pela ordem, o Vereador Felippe solicitou um minuto de silencio pelo falecimento do senhor
Genésio Langa...............................................................................................................................
O presidente Jolimar registrou a presença do senhor prefeito municipal de Colatina Sérgio
Meneguelli, do vice-prefeito Guilherme Ribeiro e todo o secretariado da prefeitura municipal
de Colatina. Em seguida, convidou o senhor prefeito a ocupar a tribuna da Casa.......................
Pela ordem, o Vereador Marlúcio também solicitou um minuto de silencio pelo falecimento
do seu tio, o senhor Abelino Custódio do Nascimento.................................................................
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Com a palavra, o excelentíssimo senhor prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli: Senhor
presidente, senhores vereadores, minha equipe de trabalho, meus secretários, sinceramente
fico lisonjeado em ver que grande parte dos funcionários da prefeitura estão lotando esse
plenário, é motivo de alegria e de gratidão.... Vereador Jolimar, no ano passado esta Casa
apresentou um projeto de lei e depois ele foi retirado de pauta, onde o prefeito era obrigado a
vir duas vezes por ano a esta casa prestar contas e fica á disposição para ser sabatinado pelos
senhores vereadores. Eu quero dizer que a qualquer momento eu estarei aqui, pois uma das
coisas que eu mais cobrei quando era legislador, era o respeito para com esta casa e o
reconhecimento da legitimidade do vereador que é uma autoridade constituída, ou seja, é o
cidadão constituído oficialmente para representar a população. Esta Câmara está cumprindo o
seu papel, é uma Câmara exigente e formadora de opinião e espero corresponder a altura.
Quero fazer uma sinopse aqui sobre o pouco desse mandato e depois ficar a disposição dos
senhores vereadores. Tomamos posse no dia 1º de janeiro, no dia 02 eu fui a prefeitura feliz
porque eu tinha a noticia de que eu iria encontrar nos cofres públicos um milhão e oitocentos
reais do dinheiro da repatriação depositado pelo governo federal no dia 30 de dezembro.
Realmente tinha. Meia hora depois eu sabia que metade daquele dinheiro era para pagar férias
do magistério e os precatórios. Se esses não fossem pagos as contas da prefeitura seriam todas
bloqueadas. E não pagasse o magistério os professores só podem tirar férias no recesso letivo.
O que fazer? E agora? Mas com a nossa equipe e com humildade, procurando entender o que
fazer, e a primeira grande foram a secretaria de educação e a secretaria de saúde. A grande
preocupação era a merenda escolar. Dividas de três e quatro meses com fornecedores, mas
fizemos coisas assombradoras para não deixar as crianças sem merenda e literalmente
fizemos, ajoelhamos para as pessoas pedindo que não suspenda o arroz, não faça isso, nos dê
um credito. E hoje, dez meses depois eu posso dizer que não devemos um tostão, pagamos
todas as dividas do ano passado, estamos em dia com quem está prestando serviços, com o
funcionalismo, graças a Deus hoje as contas da prefeitura temos alguma coisa para investir.
Na secretaria de saúde a grande dificuldade era a falta de material, mas conseguimos lutando
e no final do mês chegou notícia de suspeita de febre amarela em Itapina... vacinamos com
muito esforço saímos mendigando seringas, colaboração dos empresários, enfim... vacinamos
inclusive pessoas de outras cidades vizinhas. As dificuldades continuavam, veio a crise, a
população tem que entender o crescimento da procura pela saúde pública... outra coisa que
nos prejudicou no ano passado a câmara de vereadores, projeto do executivo, reduziu de vinte
horas para oito horas a hora do médico semanais. Os médicos e dentistas reduziram a hora de
trabalho. Mas com determinação e organização a situação está melhorando. Existem muitos
problemas, no final de julho já havíamos gasto mais do que foi gasto durante todo o ano
passado em compra de remédio e material para os postos de saúde e a demanda sempre
aumentando. Os recursos vinculados, o governo federal hoje praticamente caiu muito em tudo
que ele repassa. Espero que no ano que vem seja melhor. Graças a Deus estamos organizando,
pois do jeito que encontramos a prefeitura, podemos dizer que o único prefeito do Espírito
Santo que deu aumento para o funcionalismo foi aqui em Colatina. já publicamos três editais
de concurso público, e até o final do mês vamos publicar mais um edital para mais um
concurso para médicos e dentistas. Demos 40% de salubridade e estamos estudando a
possibilidade de melhorar em termos de assistência ao funcionalismo público. Esse mês de
setembro demos ordem para quase um milhão e trezentos mil reais de obras na cidade. a
primeira foi em Baunilha, depois um dos bairros mais pobres que é o Vista Linda que não
tinha ruas calçadas calçamos cinco ruas. E vamos continuar com esse trabalho.... a ponte de
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Boapaba, já está em processo de licitação, os canteiros da Avenida Getúlio Vargas até o final
do ano estarão todos prontos. Se Deus quiser em outubro do ano que vem Colatina será uma
das poucas cidades do Brasil que terá 100% do seu esgoto tratado... a obra de drenagem do
bairro Santa Helena ao bairro Mário Giurizatto, o serviço de água de São Salvador, as nossas
estradas estamos recebendo elogios, maquinas abrindo caminhos no interior, peço mais um
pouco de paciência, temos muito a fazer. Não estou culpando o ex-prefeito não, o nosso país
passou por momentos críticos... tampar buracos, quantos buracos na cidade, tampamos muitos
deles, a malha viária da cidade é antiga demais... daqui para frente não vai faltar asfalto. Teria
muitos detalhes a falar, mas hoje Colatina é uma das poucas cidades do Brasil a ter wi-fi
gratuito... a iluminação já está voltando ao normal e eu tenho muita esperança, dificuldades
vamos sempre encontrar, mas com a ajuda desta Câmara, com essa parceria, muitas coisas
iremos realizar. Hoje temos uma secretaria de esportes, eu Estou ouvindo a luta dos senhores
vereadores. A preocupação do esporte e do lazer, a criação da calçada cidadã, enfim, nós
temos planos para Vila Lenira e para os demais bairros da nossa cidade, a creche de Maria das
Graças, vamos resolver esse problema, a subida do bairro São Miguel, vamos asfaltar com
asfalto quente até o final do ano para dignidade daquele povo e outras melhorias mais. A
praça do Nossa senhora Aparecida, a praça do Santo Antonio, a situação do Bela Vista, até o
final de dezembro vamos entregar a estátua do Cristo pra nossa população, já conversei com
Dom Vladimir, enfim, o deputado Foletto tem emenda pontada para o campo do Bela Vista e
praça esportiva do Ayrton Senna, temos emendas da senadora Rose para asfalto, e outras
mais, e promessa do deputado Marcus Vicente para ajudar a questão do esporte. Toda a
estrutura do muro e arquibancada do estádio municipal será reformada, e tem a linda praça de
São Silvano que foi esquecida, pouco a pouco vamos restaurá-la. A questão da cobrança do
estacionamento rotativo em São Silvano não depende do prefeito nem dos senhores
vereadores. Não há o que possamos fazer para impedir pois é um direito adquirido da
empresa. Não foi eu quem criou a FACOM em Colatina, meu primeiro ato foi suspender a
atividade da FACOM por indícios de irregularidade em dez itens. Abrimos uma sindicância
na prefeitura e tem um inquérito no ministério público. Por lei eu não posso impedir que a
empresa atue na cidade... eu tenho que obedecer a lei, e prefeito honesto obedece a lei, doa a
quem doer. Há dois anos esta Câmara aprovou a criação desse sistema rotativo, foi feita uma
licitação e a unida empresa que compareceu foi a FACOM. Até o ano que vem estaremos
recebendo 40% da atividade da empresa em nossa cidade... estou a disposição de cada
vereador, tenho o prazer em receber cada um na prefeitura, vamos sempre respeitar as
instituições. Muito obrigado a todos.............................................................................................
O presidente abriu para perguntas dos senhores vereadores ao senhor prefeito, sendo feita na
seguinte ordem: o vereador Adeuir Francisco Rosa: ... Gostaria de pedir a vossa excelência
bastante equilíbrio e que possamos dar melhores condições pra nossa população. E com
relação a questão dos moradores de rua, somos muito cobrados quanto a esse problema, quais
as ações para esse problema?........................................................................................................
Com a palavra o senhor prefeito: esse é um problema sério. Temos feito ações, temos abrigo,
estamos dando assistência, fazemos pontuações com as Policias civil e militar, secretaria de
segurança, de saúde, ação social, assistentes, e as vezes fazemos intervenções. E preciso que a
sociedade entenda que essas pessoas não tem passagem pela polícia, não tem nenhuma ordem
de prisão, eles têm documentos, não temos como impedi-los... temos feito ações mas sempre
respeitando-os. Temos inclusive procurando emprego para essas pessoas...infelizmente essa
situação é fruto de uma sociedade injusta....................................................................................
4

5

Com a palavra, a vereadora Audreya Motta França Bravo: ... Com relação a fundação Renova,
acho pouco o que será feito tendo em vista o estrago ambiental causado em nossa cidade, o
nosso rio Doce agonizando prejudicando inúmeras famílias... temos que cobrar mais da
Fundação porque os impactos ambientais talvez sejam irreparáveis para a população e para a
nossa cidade... Quais são os projetos para nos preparar caso haja falta de água em nosso
município?.....................................................................................................................................
Com a palavra, o senhor prefeito: Concordo com a senhora, se eu fosse prefeito na época eu
não concordaria com a criação desse consórcio Renova... já manifestamos nossa insatisfação...
Quanto ao Rio Doce, realmente é preocupante, neste momento não terá racionamento. Mas se
continuar essa crise hídrica, será preciso que a população faça economia de água realmente.....
Com a palavra, o Vereador Charles Luppi: ... No bairro Santa Terezinha há um prédio antigo
onde funciona hoje o arquivo municipal... gostaria que o senhor pensasse no que poderemos
fazer com aquele área, poderíamos pensar em uma área de lazer ali, e com relação a questão
do esgoto, algumas situações no referido bairro, toda a galeria não tem tratamento, indo para o
Rio Santa Maria, como que a prefeitura fará esse trabalho?........................................................
Com a palavra, o senhor prefeito: Amanha devo fazer uma visita onde funciona o arquivo
municipal, adianto que dificilmente irei reformar aquele prédio pois seria um custo muito alto,
que o senhor reúna com a comunidade, pretendemos demolir e levar o arquivo para outro
local, e fazer La realmente o que for de desejo daquela comunidade. Quanto ao esgoto, ele
será todo canalizado nas tubulações, já existem algumas estações, desapropriamos um terreno
para fazer outra estação, ou seja, o esgoto não será jogado no Rio Santa Maria, ele será todo
tratado e a ultima estação dele será em Barbados onde ele será devolvido ao Rio Doce, em
água limpa e tratada podendo ser consumida inclusive. Em breve Colatina será uma cidade
referencia.......................................................................................................................................
Com a palavra, o Vereador Eliésio Braz Bolzani: ... Gostaria de pedir ao senhor que tenha um
carinho especial para o próximo ano para a secretaria municipal de esportes, e com relação ao
futebol profissional, o senhor tem interesse em voltar com essa modalidade?.............................
Com a palavra, o senhor prefeito: ... quanto ao orçamento da secretaria de esportes que é
pequeno, temos alguns planos realmente para movimentar a nossa cidade com relação ao
esporte de um modo geral.... pretendemos dar uma qualidade de vida esportiva para nossas
crianças, estamos deixando muito a desejar ainda, mas a nossa intenção é valorizar todas
modalidades esportivas, inclusive as ruas de lazer na cidade, e a criação de um circo cultural
percorrendo toda a cidade, inclusive no interior...........................................................................
Com a palavra, o Vereador Felippe Coutinho Martins: ... Com relação ao nível de água do Rio
Doce, gostaria de perguntar o que se tem feito, em especial para os produtores rurais para
irrigar as plantações, o que o município tem feito nessa questão? e quanto a vinda de novas
industrias para nossa cidade?........................................................................................................
Com a palavra, o senhor prefeito: ... Quanto as industrias tenho boa notícias, a Bertoline esta
criando uma linha de cozinha, novas vagas em breve surgirão, e a Bagô ampliando para
produzir cosméticos também... novas indústrias virão, já assinamos carta de intenção junto a
secretaria estadual de desenvolvimento, estamos lutando por fábricas multinacionais a serem
instaladas em nossa cidade... o governador Paulo Hartung bateu o martelo de que a primeira
grande empresa será para Colatina. Quanto a crise hídrica infelizmente teremos que aprender
a conviver com essa crise que atinge todo o nosso Estado, temos projetos para novas
barragens, em Paul de Graça Aranha, em São Pedro Frio, e construções de caixas secas...........
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Com a palavra, o Vereador Jorge Luiz Guimarães: ... O que o senhor pode fazer para reformar
e expandir a creche CEIM Pernalonga de dentro de Maria das Graças central próxima a
Igreja?............................................................................................................................................
Com a palavra o senhor prefeito: com relação a referida creche, até mesmo por uma questão
judicial ela para sair do Castelo Branco onde está hoje, ela só pode sair para sede própria e o
município hoje não tem condições de construir. É preciso ajuda do governo federal e a
senadora Rose tem sido sensível e tem nos ajudado muito em várias áreas, e do deputado
Foletto também, temos uma agenda em Brasília com a ministra, para tratar dessa emenda para
nos ajudar amenizar tantas outras quanto a referida creche. Já me coloquei a disposição da
comunidade, mas construir esse ano é meio difícil, estamos planejando para realmente
fazermos reformas e intervenções nas escolas que precisam de ajuda, a secretária está
empenhada e todos unidos vamos conseguir amenizar o problema físico das nossas escolas...
no ano que vem vamos inclusive pensar em construir novas... ...................................................
Com a palavra o Vereador José Luiz Muniz Araújo: ... Hoje o senhor é o prefeito de Colatina,
gostaria que o senhor levasse para si essa cobrança que sempre teve com o executivo de olhar
mais para a população, coisa que o senhor sempre defendeu quando legislador... hoje procuro
fazer um pouco do papel que o senhor fazia, cobrar do executivo coisas que a nossa população
necessita. Que o senhor sempre olhe com carinho as nossas indicações e reivindicações que
fazemos aqui... muitas vezes o nosso pedido não tem sido atendido............................................
Com a palavra, o senhor prefeito: ... eu tenho mais de cem projetos de leis nesta Casa,
projetos de interesse social realmente... sempre tive a consciência de entender as dificuldades
do prefeito. A minha preocupação é grande sim em atender a população. e do jeito que eu
encontrei a cidade, eu fiz alguns canteiros em pleno carnaval, não tinha dinheiro mas eu fiz
nas minhas horas de folga, sem usar um tostão do município. Os canteiros estão voltando a
ficarem verdes, mas é preciso que o vereador tenha o senso de saber o que ele tá cobrando,
oposição não se faz por fazer, oposição se faz por convicção, ideologia e doutrinas... o
prefeito não tem uma gavetinha e pega dinheiro pra fazer quando quer, tem que ter licitação,
infelizmente muitos corruptos corrompem políticos, mas estamos acabando com essa pratica
na prefeitura de Colatina, realmente eu representava o povo e tinha que fiscalizar e fazer leis...
eu vou respeitar o que o vereador pedir, mas é preciso entender que muitas vezes não é
possível no momento, o vereador tem que ter o senso de saber que o prefeito não fez porque
não pôde... quem dera se eu pudesse fazer tudo o que precisamos, eu seria a pessoa mais feliz
do mundo. Eu tenho vontade de ver essa cidade linda e civilizada..............................................
com a palavra, o Vereador Juarez Fadini: ... Gostaria de saber como está o planejamento com
relação a questão da água e se há possibilidade de construirmos uma barragem no Rio Doce
para a retirada da água para a população de Colatina...................................................................
com a palavra o senhor prefeito: ... realmente é muito preocupante, o Rio Doce trouxe uma
mensagem para todos nós: ei, um dia posso faltar. Acho que devemos pensar em uma segunda
opção, não podemos contar com os Rios Santa Joana, nem Pancas e nem Santa Maria, a
cidade precisa, claro que depende de custo, mas temos que fazer uma grande barragem para
Colatina para que a população não sofra por falta desse bem... o planejamento nosso é
comprar uma área e fazer um lago profundo que sirva inclusive como ponto turístico e servir
como reserva também...................................................................................................................
com a palavra, o Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento: ... o Bairro Aparecida, parte do
São Braz, ainda não foi contemplado com as obras daquele dinheiro que viria de Brasília, o
que o senhor tem a falar a respeito. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua equipe......................
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com a palavra, o senhor prefeito: ... aquelas obras que deveriam ser feita desde 2013, ficou
decidido que viria para Colatina vinte e quatro milhões de reais, e varias metas a serem
cumpridas. Por decisão judicial houve um bloqueio onde a justiça exigia que o prefeito
daquela época desse andamento a essas obras. E foi revisto porque o governo federal não
cumpriu a sua parte. Mas com ajuda pontuamos fizemos projetos, já estivemos com a
senadora Rose e ela está envolvendo o ministério porque o governo federal cortou pela
metade essa verba. Estamos indo a Brasília atrás dessa questão, porque não depende somente
da prefeitura.... são obras caríssimas e o município depende da ajuda do deputado Foletto e da
senadora Rose, acredito que vamos ter bom êxito........................................................................
com a palavra o Vereador Renann Bragatto Gon: ... a respeito do tratamento de esgoto, pós
obra, como que o SANEAR está se preparando para ratear os valores com a população, pois
sabemos que é um empréstimo... como o custo desse tratamento vai ser só para pagar o
empréstimo que é de aproximadamente sessenta milhões de reais, ou será um custo contínuo
para custear o tratamento?.............................................................................................................
com a palavra, o senhor prefeito: fizemos uma visita a uma cidade de São Paulo, Catanduva,
indicação do BID, La foi feito o mesmo sistema e já está implantado. A partir do momento em
que o esgoto for tratado vai ter custo sim e claro que como sempre a população é quem paga
os impostos, porém, isso não será de uma hora para outra e sim de acordo com o andamento,
como é feito em qualquer parte do mundo, se não há custo, não há como fazer tratamento.......
com a palavra o Vereador Wady José Jarjura: ... Colatina é uma cidade pioneira na questão da
regularização fundiária, nosso município hoje é exemplo, inclusive foi pauta de discussão em
sua campanha que 63% da nossa cidade não tem ainda... está vindo a peça orçamentária para
o exercício de 2018, o que nós poderemos fazer para ampliar a regularização fundiária em
nosso município? É muito importante que o cidadão tenha sua escritura, e o que podemos
fazer juntos, câmara e prefeitura para ampliar essa regularização em todo o município de
Colatina?.......................................................................................................................................
com a palavra, o senhor prefeito: vossa excelência tem essa autoridade, foi um dos pioneiros a
ter essa preocupação nesta Casa. A Dona Gina, responsável por esse trabalho em Colatina, ela
está dando curso para outras cidades através da AMUNE ensinando esse trabalho. Hoje
Colatina realmente é uma referencia... se Deus quiser no início de janeiro vamos entregar
quase mil outorga no Bairro Ayrton Senna, como já está sendo feito em Bela Vista, parte do
Operário, são mais de 60% já, isso é cidadania, a gente vê a emoção das pessoas ao pegar a
escritura da sua casa. Peço que estejam sempre em contato com a dona Gina, queremos dar
dignidade para o cidadão colatinense e também dividendos para o município............................
com a palavra o Vereador Wanderson Ferreira da Silva: ... percebemos que todos os postos de
saúde eles tem o mesmo atendimento, ou seja, as consultas e exames são redivididos na
mesma quantidade. Não seria interessante fazer essa distribuição de acordo com a população
de cada bairro? Como está o andamento para adquirir os EPIS para os funcionários,
principalmente para os garis, os Agentes de serviços urbanos?...................................................
com a palavra, o senhor prefeito: ... foi uma das grandes dificuldades junto ao funcionalismo,
em reunião com os servidores noticiamos que os materiais estão chegando... levamos os garis
para o SANEAR onde tem mais condições de atender as reivindicações... tudo depende de
licitação e de uma seriedade muito grande, mas o senhor esteja certo que todos os direitos dos
trabalhadores nós vamos cumprir, mas é preciso paciência também porque não se resolve um
problema de uma hora para outra. Reconheço as necessidades... conto com a colaboração
desta Casa para essa questão, estamos pontuando todos as precariedades para então tentarmos
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dar melhor qualidade de vida aos nossos funcionários e eu tenho fé em deus que vamos
conseguir... temos quatro mil e trinta funcionários na prefeitura, tudo tem que ser feito com
muita cautela, mas pretendemos fazer de tudo para dar os seus direitos......................................
com a palavra, o Vereador Zaqueu Alves Pereira: ... Com relação ao posto do Bairro Ayrton
Senna, a questão da quantidade de consultas, pois sabemos que é um bairro muito grande, a
demanda é enorme, e o senhor disse que está sobrando consultas em São Silvano. Há
possibilidade de transferir algumas para o referido bairro?..........................................................
com a palavra o senhor prefeito: ... realmente a população do bairro aumentou muito, a
secretaria de saúde está fazendo novos planejamentos e pretendemos resolver essa situação o
mais breve possível. Queremos fazer com que Colatina, apesar de tantos problemas, mas o
pouco que o governo federal, os problemas que nos temos com a saúde, Colatina ainda está
em uma situação, que precisa melhorar claro, mas já está em melhores condições... os
problemas da saúde são enormes, a população aumentou muito, a demanda é muito grande,
mas com a economia e o planejamento que estamos fazendo vamos poder investir mais nessa
área e se Deus quiser vamos conseguir porque temos apoio desta Casa e vontade de oferecer
isso pra população.........................................................................................................................
com a palavra, o Vereador Jolimar Barbosa da Silva: ... Com relação a reforma da Ponte de
Boapaba, vossa excelência tem previsão de quando será iniciada? E com relação ao Faça
Fácil, existe alguma negociação para que este imóvel seja usado pelo nosso município, para a
nossa população?...........................................................................................................................
com a palavra, o senhor prefeito: ... quanto a obra da ponte estamos correndo com o processo
de licitação, basta o tempo da burocracia porque o dinheiro já temos graças a Deus. Quanto ao
Faça Fácil,... aquela obra, projeto do ex-governador Casagrande, seria um local onde o
cidadão resolveria todos os problemas de documentação em um único local... com a mudança
do governo, o atual governador, por questões financeiras, desistiu de usar como sede do
projeto Faça Fácil. Procuramos o governador e mostramos a necessidade daquele espaço... fiz
a proposta, uma troca do atual prédio da prefeitura, que sairíamos de um monte de aluguel, o
governador disse que iria estudar e tentar nos atender.... infelizmente essa obra ainda está nas
mãos de particular, do empresário que construiu... as razões do governo é que ficaria muito
caro para o estado, mas temos a promessa do governo que assim acertada a situação do
imóvel, será estudada a possibilidade de doação ao município....................................................
o presidente Jolimar agradeceu a presença do senhor prefeito e dos servidores da prefeitura,
todos os secretários, e defendeu a parceria e a união dos poderes executivo e legislativo em
favor da população. Agradeceu a atenção por parte do secretariado para com todos os
senhores vereadores e manifestou total apoio ao senhor prefeito.................................................
com a palavra, o senhor prefeito: Agradeço a todos senhores vereadores, analisando cada um,
percebo que todos têm o mesmo objetivo, de retribuir a confiança que o cidadão depositou em
vocês. E essa confiança vai ser através do trabalho como legislador, apresentando projetos de
interesse para a população, como fiscalizador e como parceiro do executivo, cobrando e nos
ajudando, dando soluções. Agradeço todo o meu secretariado, ao vice-prefeito, funcionários,
imprensa, obrigado a todos realmente, minha intenção são as melhores possíveis e eu preciso
da parceria dos senhores vereadores para mostrarmos a sociedade que ser político realmente
pode ainda ser a arte de servir.......................................................................................................
pela ordem, o Vereador Wanderson solicitou apensar requerimento de urgência especial ao
Projeto de Lei nº 087/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal.........................................
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ORADORES: AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor presidente, senhores
vereadores e assistência presente. Ontem, 1º de Outubro, foi comemorado o Dia do Idoso e o
Dia do Vereador, quero parabenizar todos os colegas vereadores, nós que somos os portavozes da população, tentamos melhorar as condições de vida do nosso povo. Estive no Asilo
Vovô Simeão com os meus colegas do Projeto Beleza e Cidadania, foi uma manha muito
especial e quero parabenizar a direção do referido asilo pelo belo evento realizado ontem.
Colatina é conhecida como a terra da mulher bonita, isso é verdade, e a Gabrielle uma linda
representante do nosso município vai concorrer ao Miss Espírito Santo no próximo sábado dia
07 na cidade de Guaçuí, vamos torcer para que essa linda jovem seja bem sucedida. Cidadania
também é cultura, e na próxima sexta-feira, a secretaria municipal de Cultura estará
realizando um belo trabalho de ação social na Praça Sol Poente, além de tantos, serão
oferecidas 400 carteiras de identidades, aferição de pressão arterial, orientação nutricional e
muito mais, é a cidadania e a cultura transformando vidas, um projeto muito bem elaborado
pela secretária Taís Rodrigues e desde já quero parabenizá-la pela idealização do projeto,
valerá muito a pena participar, basta levar a certidão de nascimento ou de casamento, uma
foto, CPF e comprovante de residência para obter sua carteira de identidade. Gostaria de fazer
um convite para a abertura oficial do Outubro Rosa, amanha aqui nesta Casa as 18 horas,
todos serão muito bem vindos, será um belíssimo evento............................................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Gostaria de agradecer ao secretário municipal de transito o coronel Ricardo que
atendeu uma indicação nossa com relação a pintura de faixas de pedestre e quebra-molas na
Avenida Silvio Avidos em São Silvano. Ontem ocorreu a eleição do sindicato dos produtores
rurais com a vitória da chapa 1, presidente Fábio, parabéns que você possa fazer um excelente
Governo frente a essa associação tão forte e tão representativa para Colatina. Parabenizo
também o ex-vereador Laudeir Cassaro, da chapa 2, foi uma eleição justa e honesta, parabéns
ao sindicato, estaremos aqui nesta Casa à disposição. Estivemos na escola Amélio Forrec em
visita e infelizmente o que ouvimos daquela diretora, realmente falta muita coisa, inclusive o
prefeito já colocou a questão de que escolas acabam recebendo alunos de bairros que não
dispõem de estrutura. A referida escola conta com seiscentos alunos regulares, mais cem
alunos do programa Mais Educação, e para cuidar da escola e de todos os alunos, apenas duas
funcionárias para a limpeza, humanamente impossível duas pessoas dar conta de setecentos
alunos e a escola inteira, elas acabam ficando além do horário para dar conta. Portanto, peço
encarecidamente ao senhor prefeito que olhe a situação da referida escola, como de tantas
outras que estão em situação difícil, inclusive com relação a estrutura física das mesmas. Os
alunos precisam de mais dignidade. Sobre a regularização fundiária do Bairro Ayrton Senna,
quero dizer que também estou a disposição daquela comunidade no sentido de que possamos
dar dignidade aqueles moradores..................................................................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência presente. Na
última quinta-feira participamos de uma linda missa de Ação de Graças em comemoração aos
40 anos da Escola Matilde Guerra Comério. Antigamente chamado Bairro 25 de janeiro, onde
na enchente de 69, foi preciso retirar muitas casas da Rua da Lama e levadas no morro 25 de
janeiro e assim começou a história da referida escola. Trouxe algumas fotografias do início do
bairro 25 de Janeiro, vejam as dificuldades daquela comunidade, era apenas um barracão e em
1983, o então Prefeito Tadeu Giuberti, através de decreto, denominou a Escola de 1º Grau
Professora Matilde Guerra Comério. Começaram a fazer celebrações no referido bairro com a
participação da Irmã Rafaela, Padre Sinval e grande morador daquela comunidade chamado
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Coracy Barbosa. Vejam como mudou, como está agora essa escola, a partir de 1994, passou a
ter autonomia administrativa com a secretária escolar Rosenea Fernandes e a diretora Ivanuse
Pimenta Barbosa, quando a escola comelou a ter toda a documentação. Conseguimos fazer La
um calçamento para acabar com o transtorno que viviam aqueles alunos, realmente é uma
grande escola e tivemos uma belíssima festa de aniversário. Vejam como essa escola cresceu,
ela abraçou as comunidades vizinhas e em 1995 recebeu a visita do Bispo Dom Geraldo Lyrio
Rocha. Hoje a gente fica feliz de ver o dinamismo de uma escola publica municipal onde as
pessoas vivem e fazem da escola algo muito melhor e maior, podendo abrigar e acalantar
muitas ideias da comunidade. Grandes professores, grandes diretores, dentre eles Maria da
Penha Rabelo. Realmente uma escola voltada para a comunidade, onde o Bairro passou a se
chamar Pedro Apóstolo, foram 40 anos de trabalho, e hoje venho aqui parabenizar toda a
equipe da referida escola, e me senti imensamente feliz de participar dessa comemoração
juntamente com o nosso prefeito, com a secretária de educação e com o ex-prefeito Syro
Tedoldi que foi quem deu essa iniciativa. Que Colatina possa conhecer a história dessa grande
escola Matilde Guerra Comério....................................................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar de uma indicação que fiz solicitando ao secretário de transito vagas
para estacionamento para motocicletas para deficientes físicos, pois não temos na cidade,
temos apenas para veículos. São vagas especiais e precisamos dar um tratamento de igualdade
aos motoristas e motociclistas. Não poderia deixar de agradecer ao secretário Coronel Ricardo
e todos os seus funcionários, por ter nos atendido com relação a um pedido que fizemos de
uma rotatória no Bairro Colatina Velha e que essa semana foi concluída, e atendendo muito
bem os usuários daquela via. Obrigado meu amigo Coronel Ricardo e seus funcionários.
Gostaria de fazer um convite a toda a população para no próximo sábado dia 07, a partir das
18 horas, prestigiarem a feirinha que a associação de moradores do Bairro Colatina Velha irá
realizar, em frente a sede da associação, tortas, bolos, musicas ao vivo, o lucro será revertido
tão somente para os custos da energia e da água da sede da referida associação e também da
capela mortuária. Que possam prestigiar esse momento de lazer, e quero parabenizar o
presidente Gilson, o vice-presidente Adauto que estão fazendo um trabalho brilhante naquela
comunidade, e parabenizar as pessoas que ajudam a realizar essa feirinha, que continuem
trabalhando em prol da nossa querida Colatina velha..................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor presidente, senhores vereadores e
assistência presente. Gostaria de parabenizar toda a comunidade Luterana de Colatina que
ontem realizou um brilhante evento na cidade, uma linda caminhada, a nossa Ponte ficou
repleta de seguidores, todos estão de parabéns realmente, pelos 500 anos da reforma
Protestante, parabéns aos pastores, os presidentes, o chefe da paróquia senhor Levino Schutz.
Não poderia deixar de falar sobre o Dia do Idoso: “cada marca em seus rostos representa a
experiência de vida que eles têm para nos oferecer. Lágrimas e sorrisos traduzem seus
melhores feitos. Nossa gratidão e carinho a todos os idosos do mundo, e que seus exemplos
nos tornem pessoas mais sensíveis, carinhosas e felizes. Obrigado pessoas maravilhosas.”
Essa semana será de muitas comemorações, alguns eventos serão realizados nos asilos e nas
casas de repouso, são pessoas que merecem o nosso reconhecimento e peço a Deus que os
abençoe a todos.............................................................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência presente.
Gostaria de iniciar parabenizando a Associação Amigas para o Bem Viver, Outubro Rosa,
composto por guerreiras que fazem um belo trabalho em nosso município. Gostaria de
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convidar a população em geral para participarem do 2º Almoço Italiano que o Lions Clube de
Colatina, em parceria com o cerimonial Drink, promovem em nossa cidade no próximo
domingo no cerimonial Drink. Dizer também aos nossos jovens, professores e pais, que a
sábado começa a nossa Copa Gazetinha, tanto que pedimos ao secretário, fomos atrás para
que a nossa cidade pudesse participar, terá início no sábado e um ano de competição, três
categorias, jovens que terão esse espaço para que possam mostrar suas habilidades e que
estejam focados no esporte e num futuro melhor. A expectativa para 2019 é que Colatina
possa sediar a Copa A Gazetinha, o que é muito importante para todos. Falar também dos
jogos da rede que teve abertura simbólica hoje as 17 horas, mas os jogos começaram desde
hoje cedo, edição 2017, uma ação esportiva e cultural de alunos do ensino médio das escolas
da rede pública estadual, um campeonato muito importante também que merece ser
prestigiado. Gostaria de mandar um abraço ao amigo Chiquinho, do Bairro Simonassi, ele que
faz um trabalho social muito importante em nossa cidade, há mais de dez anos com sua
escolinha de futebol em Santa Mônica na escola Hubaldo Ramalhete todos os domingos,
parabéns pela brilhante iniciativa em favor do esporte, é realmente louvável seu trabalho,
vamos tentar lhe dar suporte para que possa continuar com esse trabalho. Também não
poderia deixar de parabenizar o Giovane do bairro Ayrton Senna pelo trabalho que vem
fazendo, realmente merece elogios e o nosso apoio, a secretaria de esportes está ajudando e
esse trabalho é muito importante para todos os nossos jovens.....................................................
JUAREZ FADINI: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência presente. Estou
bastante indignado com a operadora Vivo que nos últimos meses não está emitindo as contas
de telefone para os usuários. Sou usuário da Vivo e estou sendo obrigado a ir a uma Lotérica
para efetuar o pagamento da minha conta, muitas pessoas estão reclamando a respeito. Nem
todo mundo é obrigado a pagar sua conta na casa lotérica, eu mesmo prefiro pagar minha
conta em outra agencia bancária. Gostaria que alguém da operadora Vivo nos desse uma
explicação a respeito, inclusive e o mais agravante, recebi uma mensagem em meu celular que
devido a grave dos correios a conta poderá chegar com atraso. Deixo aqui minha indignação a
referida operadora por não estar enviando as contas devidamente aos usuários..........................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. A convite, estivemos na Escola Luiza Kremma, juntamente com o presidente desta
Casa Jolimar, e presenciei as condições em que os alunos se encontram, realmente é precária,
sinto-me um pouco revoltado em ver tantas crianças em salas improvisadas, banheiros
inadequados, um calor insuportável, enfim, sei que as coisas não se resolvem da noite para o
dia, quando eu questionei o prefeito Sérgio, é porque eu acho que tem coisas que são
prioridade realmente. Foi isso que eu quis dizer ao senhor prefeito. Ele usou uma boa fala,
entendo que o município está se recompondo, mas tem coisas que são prioridades. Quanto ao
pedido que lhe fiz sobre as indicações dos vereadores foi no sentido de olhar primeiramente as
necessidades. A prefeitura fez um serviço inadequado naquela escola e as crianças continuam
estudando sem as condições dignas que elas merecem. Gostaria de reforçar meu pedido para
que fosse dada prioridade onde realmente houver maior necessidade. Pegando o mesmo
gancho sobre a questão de escolas, há alguns meses falei aqui sobre a obra da escola de Paul
de Graça Aranha e a situação continua do mesmo jeito. Falou-se que iria resolver, estivemos
La com o prefeito, com o secretário de obras, a secretária de educação, obra pequena, se fosse
coisa grande eu não cobraria tanto, mas é um pátio para os alunos transitarem mas até hoje
não foi resolvido. A população nos cobra e as coisas não se resolvem. Gostaria de destacar
alguns secretários que vêm fazendo um bom trabalho realmente, parabenizar o Bragatto que
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tem feito um excelente trabalho no interior, enfim, quando for para elogiar nos vamos elogiar.
Quando necessário, vamos continuar aqui cobrando as prioridades em favor da população.......
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar o nobre colega Jarjura pela homenagem a escola Matilde
Guerra Comério, porém, vale ressaltar que a percussora do 25 de Janeiro foi a dona
Mariquinha Guimarães, data do seu nascimento, que juntamente com João Meneguelli, eles
construíram o 25 de Janeiro e o Morro Azul, ambos moradores da região da Rua da Lama.
Hoje o que me traz aqui é o nosso glorioso Rio Doce, hoje ele está totalmente degradado, a
parte baixa da represa de Mascarenhas para Colatina. por isso tenho falado aqui nesta tribuna
que precisamos de homens, de políticos que sejam homens de verdade. Minas Gerais fica com
todo o subsidio que a represa de Mascarenhas produz. Eu gostaria de saber quando os nossos
políticos irão cobrar do Estado de Minas Gerais, quando irão fazer alguma coisa realmente
para o nosso Rio Doce. Cada sangria da referida represa ela joga toneladas de areia e com isso
quem sofre é a região baixa que é Colatina, Linhares, Regência e outras mais. Gente, falta boa
vontade, os estados da Bahia e de Minas não produzem um grão de areia, Rio de Janeiro
também, Vitória também não produz. Por que não um projeto voltado para o desassoreamento
do Rio Doce e investir as margens do nosso Rio, sem destruir a fauna e a flora, acredito que é
viável e os nossos senadores, deputados poderiam pensar, juntamente com os políticos de
Minas Gerais, está na hora de se fazer alguma coisa, antes que seja tarde demais. A desgraça
do nosso Rio Doce se chama represa de Mascarenhas, e deixo aqui meu apelo a todos os
políticos, inclusive o senhor governador do Estado. Isso vem acontecendo há mais de cem
anos, a Vale, a Samarco, muito querem se aparecer em cima dessa questão mas não fazem
nada de concreto realmente, enquanto que o nosso Rio está definhando, está morrendo pouco
a pouco, cheio de esgoto. Eu procuro fazer a minha parte, e você, será que faz a sua? Deixo
aqui essa pergunta. Acredito que para quem tem boa vontade ainda existe solução. As nossas
nascentes estão agonizando, queremos algo de concreto, e ai vem a Renova enganando o povo
com oitocentos reais achando que o povo é mendigo. Gente, em pleno século XXI, é muita
falta de respeito para com o povo brasileiro.................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Felizmente agora a quadra da escola Virgínio Calmon começou a tomar forma,
emenda que pedimos ao deputado federal Paulo Foletto, na época eu pedi quatrocentos mil
reais, o vereador Marlúcio pediu trezentos mil reais para Boapaba e o vereador Mário para
Barbados também trezentos mil reais. Toda a parte de vigamento já foi executa, será a
primeira escola de Colatina, talvez até do Estado, que atende toda a comunidade, inclusive a
quadra poderá atender a comunidade também, e ainda teremos a obra de cobertura dessa
quadra que já solicitei ao deputado inclusive. Acredito que em trinta dias a laje será iniciada e
em breve a quadra poderá ser usada para a alegria de todos. O senhor prefeito Sérgio falou
aqui da Lei nº 8.666, deve-se criar mecanismos porque, como que uma empresa do município
de Anchieta ganha a licitação para entregar lanche aqui em Colatina. Olha a distancia daquele
município até Colatina, como será essa entrega, o lanche deve ser fresco. Não entendo como
isso será viável. Portanto, essa lei precisa ser mudada, não existe essa possibilidade, de trazer
lanche de outro município. Aparteando, o vereador Wanderson: presenciei essa empresa
fazendo a entrega, o lanche vem no porta-malas de um ônibus para ser servido dia seguinte.
Voltando, o orador continuou: eu não sabia dessa dinâmica, acho que a maioria das pessoas e
com certeza tem tudo para dar errado. Essa lei de licitação precisa ser revista com urgência,
nesse caso inclusive a nossa cidade tem ótimas padarias, realmente essa questão de licitação é
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muito delicada, imaginem o que acontece com os hospitais, construção de pontes, enfim, é
preciso rever essa situação. O prefeito Sérgio disse que no ano que vem deverá sobrar
dinheiro para construção de escolas, temos as comunidades de São João da Barra Seca e São
Luiz, que ele possa lembrar dessas localidades e redondezas.......................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor presidente em exercício, senhores vereadores e
assistência presente. Pegando um gancho na fala do nobre colega Charles, e a fala do nobre
colega Tom, realmente é muito sério, espero que os responsáveis tomem providencias o mais
rápido possível. Na semana passada estivemos na comunidade de Baunilha juntamente com os
nobres colegas Renan e José Araújo, a pedido de alguns moradores, e a gente vem
acompanhando uma grande obra desde o início de reforma daquele colégio, uma grande luta
do Vereador Eliésio aqui nesta Casa, foi iniciada a reforma, posteriormente abrangendo o
telhado e os banheiros, só que os banheiros não ficou a contento, a situação está muito ruim.
Gostaria que o senhor prefeito e a secretária de educação Jussara, olhe com carinho aquela
obra porque o relato que tivemos é que simplesmente os banheiros vão ficar daquela forma.
Estamos aqui fazendo o nosso papel de fiscalizar, e poder ser a voz da comunidade aqui, e
hoje reforço esse pedido para que seja dada uma atenção especial a referida obra,
especificamente com relação aos banheiros, para que aquela população receba uma obra digna
como merecem. Não podemos pecar entregando uma obra tão bacana com esse problema
relacionado aos banheiros.............................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Felippe solicitou a dispensa do horário das Lideranças Partidárias em
virtude do horário adiantado, o que foi aprovado.........................................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2017: “Aprovada por
Unanimidade, com retificação solicitada pelo vereador Wanderson Ferreira da Silva, na sua
Indicação de nº 853/2017 onde solicita um veiculo para a secretaria municipal de esportes.....
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio: ... Acho que a questão dos veículos da prefeitura precisam ser
revistos, muitos deles em péssimas condições de uso, principalmente os destinados para a área
da saúde e educação, é inadmissível que isso aconteça, não podemos colocar em risco a vida
das pessoas....................................................................................................................................
ORDEM DO DIA: Segunda e última discussão do Projeto de Lei nº 067/217 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 agente de serviços
urbanos e dá outras providencias: “Aprovado por Unanimidade”................................................
Segunda e última discussão do 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 a
concessão de reajuste salarial para os servidores públicos municipais de Colatina,
provenientes do acordo coletivo de trabalho parcial celebrado entre o município e o SISPMC
– Sindicato dos servidores Públicos de Colatina, e dá outras providências: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 087/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
autoriza cessão de 01(um) veículo marca Toyota Corolla, através de contrato de cessão de uso
destinado a Câmara Municipal de Colatina: “Aprovado por Unanimidade”...............................
Única discussão do Requerimento nº 210/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo providências na Rua Vitório Cosme, no Bairro Maria das Graças: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
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Única discussão do Requerimento nº 211/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
solicitando estudos para a realização de casamentos comunitários no município de Colatina:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 212/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
requerendo informações sobre vagas para estacionamentos para deficientes físicos e idosos
em Colatina: “Aprovado por Unanimidade”................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 213/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
solicitando estudos para que o bairro José de Anchieta se torne de interesse social para
regularização fundiária: “Aprovado por Unanimidade”...............................................................
Única discussão da Moção nº 143/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de
aplausos ao atleta Luiz Felipe Correa: “Aprovada por Unanimidade”.........................................
Única discussão da Moção nº 144/2017 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
pesar aos familiares da senhora Arlinda Rossi Giurizatto: “Aprovada por Unanimidade”..........
Única discussão da Moção nº 145/2017 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
pesar aos familiares do senhor Odair Prando: “Aprovada por Unanimidade”..............................
Única discussão da Moção nº 146/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de
aplausos ao Vereador Wady José Jarjura, pelo seu aniversário: “Aprovada por Unanimidade”
Única discussão da Moção nº 150/2017 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, de
repúdio a direção do Museu MAM de São Paulo: “Aprovada por Unanimidade, discutida pelo
autor e pela vereadora Audreya Motta França Bravo”.................................................................
Única discussão da Moção nº 147/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, de
pesar pelo falecimento do senhor Genésio Langa: “Aprovada por Unanimidade”......................
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, Marlúcio Pedro do Nascimento, 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, 02 de Outubro de 2017.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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