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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 16 de Outubro de 2017.
Trigésima sétima Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 1º período da décima oitava Legislatura.
Aos dezesseis 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, 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
Substitutivo nº 001/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Institui o Plano de
adesão a demissão incentivada para empregado e servidores municipais de Colatina: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Lei Substitutivo nº 002/2017 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 a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2018: “Ao presidente
para despacho”..............................................................................................................................
Requerimentos nºs: 225, 226 e 227/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, ao
senhor prefeito municipal e ao diretor da FACOM, requerendo informações sobre o aplicativo
disponibilizado a população colatinense, o valor arrecadado, e o valor arrecadado a respeito
das AIT (Auto de Infração de Transito): “A ordem do dia da próxima sessão”........................
Requerimento nº 228/2017 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, requerendo
autorização facultada aos comerciantes a promoverem serviços de carga e descarga: “A ordem
do dia da próxima sessão”.............................................................................................................
Requerimento nº 229/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, ao diretor
presidente da Samarco, solicitando reforma da creche CEIM Pernalonga do Bairro Maria das
Graças: “A ordem do dia da próxima sessão”..............................................................................
Moção nº 157/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de apoio ao Movimento das
Casas matrizes afro-brasileiras do Rio de Janeiro: “A ordem do dia da próxima sessão”............
Indicações nºs: 887 e 888/2017 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, solicitando
reparos em trincheira em ruas dos Bairros Honório Fraga e Novo Horizonte: “Encaminhamse”..................................................................................................................................................
Indicações nºs: 890, 891 e 892/2017 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira,
solicitando: reparo em quebra-molas na Rodovia Gether Lopes de Faria e na Avenida Silvio
Avidos, em São Silvano, e informações sobre distribuição de água no Bairro Ayrton Senna:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Indicação nº 893/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, solicitando que a
arrecadação do estacionamento rotativo de 01(um) dia, seja doado a Associação Amigas para
o Bem Viver: “Encaminha-se”......................................................................................................
Of. GAPRE 655/2017 solicitando a indicação de um Vereador para acompanhar o senhor
prefeito municipal de Colatina, Sérgio Meneguelli, a Brasília-DF, no período de 17 a 19 de
outubro de 2017: “Ciente”............................................................................................................
Ofícios GAPRE nºs: 646, 649, 651, 653, 656, 660, 662 e 663/2017 em respostas aos senhores
Vereadores Jolimar Barbosa, José Luiz Muniz Araújo, Wady José Jarjura, Charles Henrique
Luppi, Juarez Vieira de Paula, Juarez Fadini e Audreya Motta França Bravo: “Ciente”............
Da secretaria municipal de desenvolvimento Rural, Lauristone da Silva, agradecendo apoio e
encaminhando tabela do resultado do 6º Concurso de Qualidade de café Conilon de 2017........
Ofício GAPRE 661/2017 encaminhando o Balancete da Despesa e receita arrecadada da
Prefeitura Municipal de Colatina referente ao mês de setembro de 2017: “Ciente”....................
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Pela ordem, o Vereador Adeuir solicitou incluir na pauta da presente seu Requerimento nº
228/2017........................................................................................................................................
Pela ordem, a Vereadora Audreya solicitou fazerem um minuto de silencio no final da sessão
pelo falecimento de Ana Caroline Oliveira Rodrigues.................................................................
ORADORES: ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de falar sobre uma faixa de pedestre existente na Rodovia
Gether Lopes de Farias, justamente em um ponto de ônibus, e dessa forma o motorista acaba
fazendo a parada irregularmente, a situação é realmente complicada e os moradores
solicitaram a troca do ponto que fica literalmente em cima da faixa de pedestre, isso vem
causando inclusive um perigo para o pedestre atravessar. Que a secretaria municipal de
transito oberve essa situação que fica próxima ao Corpo de Bombeiros e a Loja de móveis
Locatelli, pois precisamos dar mais segurança a nossa população...............................................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Dia 15,
dia do professor, não poderia deixar de fazer uma homenagem a esses profissionais. No dia
03/10, fomos convidados para uma mesa redonda no IFES Campus Itapina, e nos foi
apresentada toda a equipe de trabalho, este é um centro educacional federal muito importante,
inclusive concorreu a nível mundial em pesquisas, na França, ficando com a medalha de
bronze. O destaque do sucesso falado na ocasião é a parceria, e realmente devemos fazer
parcerias. O IFES é uma entidade que tem toda a credibilidade e que o município deve sim
fazer parcerias, estiveram presentes o prefeito de Marilandia, o prefeito de Colatina, alguns
vereadores, o colega Jarjura muito bem nos representou, a equipe da secretaria de agricultura,
enfim, o ponto chave foi a importância daquele centro educacional para Colatina. Tenho
orgulho de dizer que na minha família tem cinco professores, meus pais conseguiram formar
cinco, inclusive eu sou um deles com muito orgulho. Gostaria de fazer a leitura de uma
mensagem a esse Dia 15 de Outubro: “Obrigado ao professor. Obrigado por fazerem do
aprendizado, não um trabalho, mas um contentamento. Por fazer com que nos sentíssemos
pessoas de valor, por nos ajudarem a descobrir o que fazer de melhor e assim fazê-lo cada vez
melhor. Obrigado por afastarem o medo das coisas que não compreendemos, levando-nos por
fim a compreende-las, por resolvermos o que achávamos complicadas, por serem pessoas
dignas de nossa total confiança e a quem podemos recorrer quando a vida se mostra difícil.
Obrigado por nos convencer de que éramos melhores do que suspeitávamos. Feliz dia do
Professor”. Parabéns a todos e um grande abraço........................................................................
AUDREYA MOTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Estive no Bairro Bela Vista para conhecer um projeto importante
chamado Projeto Bem Viver, uma cooperativa formada por mulheres que estão fabricando
pães, bolos, massas e levando renda para suas famílias. Algumas delas são responsáveis pela
manutenção das despesas dos seus lares. Esse projeto só foi possível graças a um dos belos
projetos sociais desenvolvidos pela Cáritas Diocesana de Colatina e desde já quero
parabenizar o seu presidente Amauri Casér pelo apoio a mais esse empreendimento como
tantos outros que auxiliam tantas famílias em nosso município. Projetos que geram empregos,
rendas e a auto-estima de tanta gente e a Cártitas é um entidade importante que não mede
esforços no sentido de melhorar as condições das pessoas. Gostaria que os colegas vereadores
e a população possam conhecer de perto esse projeto que fica no Bairro Bela Vista, vale muito
a pena prestigiar essas famílias. Vamos apoiar mais esse importante projeto social. Gostaria
de parabenizar a candidata colatinense ao cargo de miss Espírito Santo, a Gabriele que muito
bem representou o nosso município, ficando em terceiro lugar representando lindamente a
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nossa cidade. Parabéns Gabrielle, que os horizontes se abram, sei que você terá um futuro
muito bom pela frente, que você tenha muito sucesso nas passarelas. Não poderia deixar de
falar do belo trabalho desenvolvido pela Vara de Execução Penal de Colatina, através da
nossa magistrada a doutora Simone Tedoldi Ribeiro e o promotor Ricardo Cocote, e todos os
recursos provenientes são destinados a varias instituições do nosso município como o Lar
Irmã Scheila, Casa de repousa Gonçalves, a Santa Casa, e varias outras mais, e desde já quero
parabenizar pelo belíssimo trabalho serio que eles vêm desenvolvendo destinando recursos
para varias instituições dando assim melhores condições para tantas pessoas, muito obrigada.
Quero falar que foi dado início a obra da nossa capela mortuária no bairro Perpétuo Socorro,
em breve iremos inaugurar essa obra tão necessária, um dos bairros mais antigos de Colatina
precisa realmente de um local digno para velar seus entes queridos. Recebi muitas
reclamações de moradores com relação aos horários de ônibus que foram modificados, isso
vem causando transtorno na vida dos usuários, vou fazer um requerimento a empresa em
busca de informações....................................................................................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Quero falar de um projeto que no início do nosso mandato nos manifestamos aqui e passou-se
o tempo e realmente não o levamos a frente. Esse projeto chama-se Câmara Itinerante, onde a
autoridade maior desse projeto é o presidente desta Casa, assim poderemos levar a Câmara a
varias comunidades, em especial nos cinco distritos de Colatina. Com esse projeto,
poderemos, juntamente com as comunidades, debater e mostrar como funciona a nossa
Câmara, sabemos que muitas localidades não conseguem assistir através da televisão, devido
a área de abrangência, sendo assim, que possamos amadurecer essa ideia porque esta Casa
sempre teve projetos pioneiros e um desses é a TV Câmara ao vivo, e agora seria interessante
levar a cada bairro, a cada comunidade o que é realmente a Câmara municipal. Poderemos
organizar sessões anualmente, temos 75 bairros, poderíamos tentar abranger a maior parte da
população levando esse trabalho até a população. Na semana passada eu falei sobre a situação
de algumas escolas, o vereador Juarez também, inclusive mostrou o antigo campestre, e não
somente isso vereador Juarez, temos varias áreas no município que se encontram ociosas,
podemos fazer um levantamento de quantos imóveis temos parados, inclusive a escola no
bairro Carlos Germano Naumann que foi desapropriada pelo município, temos a escola na
Rua Emilson Coutinho em São Silvano que está parada, temos o restaurante popular que
funciona apenas uma vez por semana, e temos o município pagando vários alugueis. Nós
temos que tomar uma iniciativa neste sentido, áreas iguais a essas supervalorizadas e o
município pagando aluguel. A prefeitura tem vários imóveis alugados, sendo que existem
várias áreas que poderiam ser utilizadas, portanto, vamos fazer um requerimento, em nome de
toda esta casa de Leis, porque sabemos que existem áreas ociosas sendo depredada inclusive,
como a creche do Bairro São Marcos. Nobres colegas, essa área poderia funcionar a escola
sim, sabemos que os alunos foram retirados de La por precaução, mas eu pergunto por que
nas casas existentes ao redor da creche estão com moradores. Falta de respeito com o que
aconteceu. Os nossos imóveis não estão sendo respeitados, e nós gastamos com alugueis. O
dinheiro que vamos gastar para a reforma da referida creche não seria necessário porque a
mesma não foi atingida pelo desabamento daquele muro. Esse assunto é muito importante e
nós todos devemos nos preocupar porque é dinheiro publico que está saindo pelo ralo..............
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de falar ao colega Jarjura com relação a Câmara itinerante, que
o artigo 38 parágrafo 1º do nosso Regimento proíbe, apenas por motivo de força maior.
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Gostaria de destacar um funcionário com mais de trinta anos de trabalho nos Correios foi
homenageado na semana passada, ele foi escolhido entre todos os funcionários do Brasil,
inclusive já ganhou vários prêmios, o senhor Marcos Luiz do Nascimento, nada mais do que
meu irmão, e hoje quero parabenizá-lo por essa conquista e dizer do meu orgulho, funcionário
exemplar há mais de trinta anos prestando um excelente serviço, que ele continue assim essa
pessoa digna cumpridora dos seus deveres. Gostaria de pedir que esta Casa possa fazer uma
moção, de autoria da edilidade, e entregar pessoalmente a meu irmão, pois é uma honra muito
grande entre os funcionários do Brasil, um colatinense ser homenageado como destaque, na
assinatura dos 300 anos da aparição da Nossa Senhora Aparecida, com selos dos Correios,
realmente é uma honra muito grande e estou realmente emocionado..........................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Dia 15 de Outubro, dia do professor, e eu como professor que sou, não sou atuante
agora, mas uma vez professor, sempre professor, não poderia deixar de parabenizar todos
esses guerreiros e lutadores que fazem desse país um pais melhor com toda a certeza. Com
relação a fala do nobre colega Jarjura, parabéns, realmente temos que ver a parte legal da
questão, mas lembro-me que o ex-prefeito Dilo Binda sempre tentou aproximar a comunidade
da política, ele tinha um projeto chamado “prefeitinhos nos bairros”. E nesse momento
complicado da política, com certeza a aproximação da população com esta Casa, com a
prefeitura e os órgãos competentes, tenho a certeza que será de grande valia. Gostaria de falar
sobre a questão da água, o nosso rio Doce chegou ao nível zero, ainda vemos as pessoas
lavando carros, calçadas, cachorros, enfim, sem nenhum controle em nossa cidade. Tenho a
certeza de que o SANEAR tem dificuldades em fiscalizar essa questão, mas acho que
deveríamos chamar a Samarco para ajudar, pois essa empresa que falou muito pouco fez em
Colatina. a situação é preocupante, temos que tratar desse assunto porque realmente a situação
está difícil, temos que racionar esse bem tão precioso que ainda temos. Devemos ver a
possibilidade de criarmos aqui uma lei para tentar diminuir o desperdício de água, a situação é
realmente preocupante e faço um apelo a população colatinense para economizar água o
Maximo possível...........................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães solicitou apensar requerimento de urgência ao
Projeto de Lei Substitutivo nº 001/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Institui
o Plano de Adesão a demissão incentivada para empregado e servidores do município de
Colatina.........................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura solicitou autorização para se ausentar da Sessão,
sendo autorizado pelo senhor presidente......................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar chamando a atenção para uma Indicação que fiz solicitando ao
prefeito a doação de um dia do estacionamento rotativo à Associação Amigas para o Bem
Viver, que vem prestando um excelente trabalho em nosso município, que os colegas possam
me ajudar nessa mediação junto ao senhor prefeito, peço a união de todos desta Casa em favor
dessa causa tão nobre, especialmente nesse mês do Outubro Rosa. Não poderia deixar de
parabenizar e mandar um abraço carinhoso a todos os professores do nosso Brasil, estado e
principalmente município de Colatina, pelo dia de ontem, 15 de Outubro, profissão que eu
chamo de pai e mãe de todas as profissões. Gostaria de convidar os nobres colegas e
população em geral para prestigiarem o nosso Campeonato Máster promovido pela secretaria
municipal de esportes, no próximo dia 21, que possam prestigiar todos os jogos do
campeonato, a presença de todos é realmente importante para o sucesso do evento. No
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próximo dia 22 no campo de areia existente próximo a associação do Banestes, algo inédito
na cidade, o 1º torneio de futevôlei, mais uma ação da nossa secretaria que terá a presença do
Aldair, tetra campeão mundial da seleção brasileira, do Fabiano Eller, Gurubi, enfim, estará
bastante recheado de celebridades esportivas, todos estão convidados, será um sucesso com
certeza...........................................................................................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de destacar minhas Indicações que fiz hoje, com relação aos Bairros Novo
Horizonte e Honório Fraga, as trincheiras que estão abaixo do asfalto e do calçamento,
algumas assoreadas, isso nos trás preocupação devido a chegada das possíveis chuvas.
Aproveito a presença do secretário de obras, para pedir que olhe com carinho para os
referidos bairros com relação a essa questão. Não poderia deixar de comentar a respeito da
nossa festa realizada no dia 12 de Outubro no nosso bairro Colatina Velha, onde as crianças
tiveram a oportunidade de brincar, comer guloseimas, se divertirem realmente, e hoje eu
quero de publico agradecer a todas as pessoas que contribuíram para o sucesso desse dia em
homenagem ao Dia das Crianças. Resgatamos uma festividade que era comum existir em
nossa comunidade mas que passou alguns anos sem ser realizada. Agora, portanto, retornamos
com a intenção de resgatar e realizar anualmente essa festa. Obrigada à professora Teca e as
cozinheiras da escola Oséas Rangel de Amorim, pelo apoio para que essa festa pudesse ser
realizada e com sucesso................................................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar a comunidade do Bairro Olívio Zanotelli pela festa em
comemoração ao Dia do Professor e a Nossa Senhora Aparecida, realmente foi uma bela
festa, inclusive aos moradores da comunidade Beira Rio que infelizmente eu não pude
comparecer mas soube que foi um sucesso. Hoje gostaria de falar da FACOM, essa empresa
responsável pela pintura da sinalização, essa foto é próximo ao SESC, e sabemos que não
devemos estacionar veículos próximos aos hidrantes, mas a FACOM não se deu nem o
trabalho de se preocupar com essa questão, eu penso que o mínimo que a FACOM deveria
fazer é delimitar um espaço para o carro do Corpo de Bombeiros. Vamos fazer um pedido
para que isso seja revisto o mais urgente possível, a questão da sinalização toda inclusive da
nossa cidade merece mais atenção por parte da empresa. Estão instalando placas em horário
indevido, às 22 horas, com britadeira, e se andarmos pela cidade veremos muito mais coisas
absurdas que a empresa vem fazendo. Que a FACOM conserte as besteiras que são feitas em
nossa cidade..................................................................................................................................
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Não sou muito de elogiar, mas hoje eu vou fazer um agradecimento ao prefeito
Sérgio Meneguelli por ter nos acompanhado ao Bairro Santo Antonio, onde há muito tempo
venho pedindo desde o início do meu mandato, com relação a um problema existente em uma
Rua que no período de chuva os moradores realmente ficam sem condições até mesmo de sair
de suas residências. Levamos o prefeito a referida rua para que pudesse ver de perto a
realidade daquela situação, e que pudesse fazer algo o mais rápido possível, pois estou
empenhado nessa obra, inclusive já levei o secretário de obras também ao local, e hoje quero
agradecer ao prefeito Sérgio pois tenho a certeza de que assim que ele viu com seus próprios
olhos a situação que aqueles moradores enfrentam, em breve o problema será sanado. Hoje eu
só quero agradecer........................................................................................................................
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de fazer um apelo ao diretor presidente do SANEAR Daniel que possa
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averiguar uma vala existente próxima a propriedade do senhor Sergio Ferrari em Maria das
Graças, onde a quantidade de mosquito aumentou assustadoramente. Outro apelo que eu
gostaria de fazer hoje é ao secretário municipal de transito e transporte com relação as faixas
de ônibus na cidade, aqui em Colatina é diferente, o ônibus para antes da faixa e o pedestre
tem que passar pela frente correndo risco de ser atropelado. Se necessário vamos a mudar lei
porque o contribuinte não pode correr risco de vida, já aconteceram vários acidentes e vai
continuar acontecendo, ninguém toma providencia com relação a essa questão. Outro assunto
que eu gostaria de falar hoje, inclusive quero agradecer ao secretário Ito, com relação a
empresa Edile, que fez um buraco em plena Avenida Brasil, dizem que na semana que vem a
empresa vai começar a providenciar a parte asfaltica dos buracos que abriram. Ao secretário
de saúde, quero lhe fazer um apelo com relação aos idosos que precisam de fisioterapia,
pessoas acamadas dependendo de fisioterapia, e cadê os fisioterapeutas que não temos? No
meu bairro mesmo tem muitas pessoas precisando, sugiro ao secretário que procure o pessoal
da APAE e que peça auxílio, pois a APAE tem esse profissional que pode muito ajudar os
nossos velinhos. Hoje eu estou de luto pela sacanagem que o CRM fez com as pessoas que
dependem de exames preventivos, eu quero saber aonde vão arrumar ginecologista e obstetra
para atender toda a demanda, é uma falta de respeito para com a população. Em pleno
Outubro Rosa vemos um afronta que o CRM está fazendo com a população do Brasil afora. A
nossa saúde já não é boa, ainda tiram esse direito da mulher que é o exame preventivo. É uma
covardia com as enfermeiras que estão fazendo, e deixo aqui meu repúdio a quem nos ouvir,
juízes, promotores, autoridade em geral que possam intervir em favor dessa população mais
sacrificada. O câncer não espera...................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de parabenizar os nossos professores, eles que nos capacitam,
nos transfere experiências para que nos tornemos excelentes profissionais que somos hoje,
parabéns a todos os professores. Agradeço aos nobres colegas que juntos estivemos
caminhando com o prefeito tentando solucionar os problemas do nosso município. Há cinco
meses eu fiz requerimento nesta Casa a secretaria municipal de desenvolvimento urbano,
referente a um loteamento chamado Condomínio Monte Olímpia, que foi feito todo o recuo de
água, porem não interligou na rede principal. As chuvas estão previstas e como ficará aquela
situação, com certeza vai acarretar transtornos aos vizinhos, talvez devido a transição do
secretário não conseguiram nos responder ainda, quem sabe depois de a chuva causar
problemas por La eles consigam nos responder. Outro requerimento foi para a secretaria
municipal de educação tem mais de um mês, mas realmente sei que estão com muito trabalho,
e estou aguardando a resposta ainda. Gostaria de fazer um convite aos colegas vereadores
interessados para ainda nessa semana possamos nos reunir com as empresas de transporte
coletivo do nosso município e requerer informações sobre procedimentos e estudos que
fizeram com relação a mudança no horário dos ônibus, isso vem causando transtorno aos
usuários e precisamos ver essa questão o mais breve possível.....................................................
Pela ordem, a Vereadora Audreya: nobre vereador, vamos convocar uma reunião com os
empresários do ramo aqui nesta Casa e todos os vereadores com as empresas e então sanar
todas as duvidas com relação a mudança do horário....................................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar o amigo Edvaldo, do Córrego do Almoço, pela belíssima
festa em homenagem ao Dia das Crianças, fez realmente a alegria de muitas crianças ele
juntamente com sua esposa, muito obrigado. Quero parabenizar também a amiga Jadilza do
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bairro Santa Margarida que fez um grande evento com as crianças proporcionando horas de
alegrias, pode contar conosco nos próximos anos. Sobre a reforma da escola de Baunilha, o
secretário enviou uma equipe para manutenção, quero agradecer ao secretário pela iniciativa e
não somente pela luta do colega Eliésio, mas o importante é que o trabalho seja realizado,
parabéns vereador pela luta em favor daquela escola. Sobre a escola de Paul de Graça Aranha
a gente está brigando pela reforma também, essa semana estarei em visita fazendo um
levantamento para que a mesma seja toda reformada. Fomos procurados por alguns moradores
da região de São Julião e São João Pequeno, sobre a necessidade de se cascalhar aquela serra,
foi realmente feito um bom trabalho na região, mas quando chove a situação fica complicada
para subir a serra. Que o nosso secretário Bragatto, ele que vem fazendo um excelente
trabalho frente a secretaria de interior, que ele dê uma olhada especial a referida serra para
tornar mais fácil o acesso dos moradores. E com relação a mudança do horário dos ônibus,
moradores do Riviera nos procuraram porque ônibus naquela região está complicado, foi
muito boa a ideia de convocarmos as empresas de ônibus para falarmos sobre o assunto, que
realmente possamos resolver da melhor forma possível essa questão..........................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Não poderia deixar de registrar que hoje a escola Luiza Crema, já está funcionando
adequadamente, o empenho quando a gente cobra aqui é no sentido de ver o resultado e
buscar o melhor para a população, e o papel do secretário Ito foi fundamental, e quem ganha é
a população, os pais, mães e alunos daquela escola. o Superintendente do DNIT acabou de me
ligar dizendo que amanha começa a ser montado o canteiro de obra na entrada da nossa
cidade, a empresa vencedora foi a Visor, ela já está contratando e quem desejar trabalhar já
estão inclusive com escritório na entrada do bairro Santa Helena cadastrando as pessoas. Essa
é uma obra emergencial que tem a previsão de quatro meses, e aproveito para pedir ao
secretário Ito que acompanhe o trabalho dessa obra, amanha já tenho uma reunião com o
SANEAR para ver a questão da água naquela região, e vamos acreditar que dentro de quatro
meses realmente a obra aconteça. O supervisor da unidade é o senhor Osmar Miranda que nos
afirmou que amanha será montado o canteiro de obra para que realmente a obra seja iniciada.
Aparteando, o vereador Eliésio: ai vemos a importância de ter ido a Vitória tratar dessa
questão, tem gente falando que o vereador tem que ficar dentro do município, mas fomos a
Vitória e conseguimos e a obra será realidade felizmente. Voltando, o orador continuou: foi
uma reivindicação justa que só foi licitada emergencial o KM 48, falta ainda o restante da 259
que é um grande problemas, mas vamos lutar para que também aconteça..................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de passar uma mensagem aos moradores da comunidade de
Boapaba, temos um grave problema com relação a falta de água, os moradores estão
reclamando, criticando e comentando com razão. No final do ano passado fizemos uma
barragem para mudar a captação da água e eu cobro muito dos órgãos competentes, porém,
estamos aqui na condição de fiscalizador e cobrador, mas a realidade é que essa obra não foi
finalizada, tive informação que assim termina a obra de São Salvador, darão ao reinício em
Boapaba, vamos fazer uma nova captação para atender melhor a nossa população, esse foi o
compromisso do diretor do SANEAR hoje com este vereador e com aquela comunidade.
Gostaria de parabenizar todos os professores pelo dia 15 e Outubro, pedir a Deus que ilumine
a cada um para que possam dar segmento a essa profissão tão bonita e ao mesmo tempo tão
difícil, pois é muito pouco valorizada. Temos grandes exemplos de grandes professores,
ultimamente vimos uma professora que deu a sua vida para salvar a vida do aluno, esse gesto
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deve ser lembrado para sempre para que os governantes valorizem cada vez mais essa
profissão tão dignificante, até porque sabemos que a maioria dos professores trabalham
realmente e simplesmente por amor. Não poderia deixar de agradecer a todas as pessoas que
tiraram um tempo para nos enviar mensagens por ocasião do meu aniversário que foi ontem,
agradeço a cada um o carinho recebido, pois a maior riqueza que temos nessa vida é a família
e os amigos, sendo assim, eu agradeço, muito obrigado a todos..................................................
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PPS – ZAQUEU ALVES PEREIRA: Gostaria de
parabenizar os aniversariantes de ontem os nobres colegas Jolimar Barbosa e José Araújo.
Neste horário gostaria de apresentar a fotografia mostrando a faixa de pedestre localizada
próxima a entrada do Córrego Estrela, pois há uma reclamação dos moradores e empresários
diante dessa irregularidade, e como podem observar colocaram a placa do ponto de ônibus no
poste exatamente em cima da faixa de pedestre. Gostaria de mais uma vez pedir aos
responsáveis que tomem as providencias com relação a diversas irregularidades que vêm
prejudicando a nossa população. Eu primo pela prevenção, antes que algo de ruim aconteça,
que seja observada a situação e refaça o que precisa ser feito. Deixo aqui meu apelo para
façam com mais responsabilidade.................................................................................................
PP - JUAREZ FADINI: Gostaria de fazer um agradecimento especial ao secretário Ito pela
presteza com relação ao buraco existente em frente a Pandorela, falta apenas uma camada
asfaltica para solucionar aquele problema. Com relação ao nosso Rio Doce, realmente o nosso
querido Rio está com a menor vazão em cinquenta anos. Matéria do jornal A Gazeta, e
realmente temos que pensar seriamente em fazer uma barragem, procurar os órgãos federais,
temos que caminhar para esse lado, não temos outra alternativa, não tem como o SANEAR
captar água para jogar nas residências, daqui há alguns dias não teremos água em nossas
torneiras. Vamos pensar em fazer barragens sim, não tem outra coisa a fazer, daqui a uns anos
não teremos mais água, temos que pensar no futuro, nos filhos, netos, enfim, precisamos
tomar uma atitude com urgência. Nos próximos dias 28 e 29 haverá o 1º torneio de futebol
sete na comunidade do Bairro Maria das Graças, e para nossa surpresa, os comerciantes e
varias pessoas estão patrocinando esse torneio esportivo, contamos com a presença de todos,
vamos prestigiar porque somente o esporte poderá fazer um adulto feliz....................................
PSB – MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Quero parabenizar esta Câmara
Municipal de Vereadores que juntamente com o deputado federal Paulo Foletto junto ao
DNIT, surtiu efeito, mostramos a nossa força e a do deputado, apesar de ter demorado muito,
há dez meses uma situação fácil de resolver, e o governo segurou esse tempo todo, e agora
mais quatro meses para a conclusão, quase um ano, é uma vergonha pra população
colatinense, realmente um absurdo ter que dar uma volta grande para entrar na cidade devido
as chuvas de janeiro. É uma indignação muito grande por parte desse governo que não olhou
para Colatina. Nas próximas eleições precisamos olhar com muita atenção para os políticos
que buscam seus votos e esquecem da cidade. Colatina está abandona pelo governo federal e
pelo governo estadual, e nós precisamos de apoio, muitas obras paradas, no bairro Aparecida,
varias ruas interditadas, varias casas e as verbas não chegam. Hoje a prefeitura vem tentando
buscar recursos através do Marcos Guerra e do prefeito Sérgio. O governo, quando aconteceu
essa tragédia deveria ter vindo de imediato colocar uma equipe e recuperar aquela situação.
Gostaria de parabenizar o Durval pela bela festa que realizou no Bairro São Marcos, você
sempre lutando em favor dos menos favorecidos. Convidar todos os vereadores e a população
em geral para participarem das aulas de zumba que acontecem todas terças feiras na quadra de
esportes do Bairro Aparecida. ......................................................................................................
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PHS – JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Em nome do meu partido, gostaria de falar que
estivemos em Cascatinha do Milanês juntamente com os produtores rurais discutindo varias
ações junto a secretaria de desenvolvimento rural, o secretário Distone não esteve presente,
mas a diretoria da mesma encaminhou vários pedidos como caixa-secas, carreadores,
melhorias para as estradas, enfim, acredito que o Distone vem fazendo um bom trabalho
frente a secretaria e vai atender aos pedidos, a hora é essa, a secretaria tem planejamento e o
nosso homem do campo vai ter êxito com as benfeitorias. Se não olharmos com carinho daqui
a uns anos os nossos netos não terão água para beber, a situação está cada vez mais critica, e
nós do interior precisamos ter mais controle com relação as questões de irrigações, para que
possamos ter água para beber. A água é fundamental para a nossa vida, é importante proteger
as nascentes, enfim, é nisso que a referida secretaria tem trabalho e quero deixar aqui meus
parabéns ao secretário Distone......................................................................................................
SOL – JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Gostaria de chamar a atenção dos moradores do
nosso querido Bairro Olívio Zanotelli, onde visito frequentemente e tenho muitos amigos,
pois tenho uma boa notícia, no próximo sábado haverá um mutirão com a equipe de
regularização fundiária, coordenado pela dona Gina, para atender as pessoas que ainda não se
cadastraram para serem incluídas nesse processo. Pela primeira vez no Brasil vamos ter a
inclusão de famílias, por exemplo, o pai tem sua casa embaixo, o filho a segunda laje, e o
outro filho tem a terceira laje, todos terão a sua regularização separadamente, isso é muito
importante, e no próximo dia 08 serão entregues esses documentos a referida comunidade. por
isso quero agradecer imensamente a dona Gina pelo seu trabalho que é diferenciado
realmente, reconhecido em todo o nosso Estado, ela sempre orientando vários municípios, nós
vereadores representantes da população somos atendidos por sua equipe maravilhosa montada
por ela e o Bairro Olívio Zanotelli está de parabéns por mais essa conquista..............................
PSD – JORGE LUIZ GUIMARÃES: Gostaria de fazer um agradecimento ao secretário Ito,
sabemos que no futuro vamos terminar de asfaltar aquele pedaço do Riviera até o Rivierinha,
com os recursos que esta nobre Casa vai devolver a prefeitura e a gente vai conseguir indicar
essa obra. Em nome da comunidade do Córrego da Lavra, também quero agradecer ao Ito, em
nome do senhor João barulho, senhor Rui, do senhor Jair Simonassi, da Eliane e vários
moradores pela parceria do senhor com relação a construção do muro de arrimo naquela
região que graças a Deus vai abençoar a todos da região. Não poderia deixar de fazer outro
agradecimento especial ao secretário Ito, com relação ao campo de areia no residencial
Riviera, a maquina está liberada, a trave pronta, as medições também, e tão logo estaremos no
local concluindo esse campo para alegria daqueles moradores como eu havia prometido. E
ainda, não poderia também deixar de agradecer ao diretor presidente do SANEAR Daniel
Favaratto, pela ajuda, juntamente com o senhor Antonio Demuner, em favor do Rivierinha,
uma rede de tratamento de esgoto, ou melhor, a expansão, pois parte dela já foi feita dando
dignidade aquela comunidade. Para finalizar, parabenizar o Felippe e o deputado Nivaldo dos
Anjos pela entrega de uma ambulância para a comunidade de São João Pequeno e região.........
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 Substitutivo nº 002/2017 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 a elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício de 2018: “Aprovado por Unanimidade”........................................................................
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Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 036/2017 de autoria da Mesa Diretora,
que Aprova o Orçamento da Câmara Municipal de Colatina para o exercício financeiro de
2018: “Aprovado por Unanimidade”............................................................................................
Primeira discussão do 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, artigo 1º da Lei
nº 6.412, de 16 de junho de 2017, para suplementação de dotações orçamentárias da
Secretaria municipal de Educação: “Aprovado por Unanimidade”..............................................
Primeira discussão do 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 publicação dos atos normativos e administrativos do município de Colatina:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 082/2017 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do
Nascimento, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.867, de 08 de agosto de
2012: “Aprovado por Unanimidade”............................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 228/2017 de autoria do Vereador Adeuir Francisco
Rosa, requerendo autorização facultada aos comerciantes a promoverem serviços de carga e
descarga: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo vereador autor e pelos vereadores
Zaqueu Alves Pereira e Felippe Tedinha Martins.........................................................................
Única discussão do Requerimento nº 216/2017 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do
Nascimento, requerendo informações ao secretário municipal de obras sobre asfaltamento de
ruas no Bairro Nossa Senhora Aparecida: “Aprovado por Unanimidade”...................................
Única discussão do Requerimento nº 217/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta
França Bravo, ao secretário municipal de saúde, requerendo cópia do relatório final do
monitoramento inteligente da dengue: “Aprovado por Unanimidade”........................................
Única discussão do Requerimento nº 218/2017 de autoria do Vereador Juarez Fadini,
solicitando informações sobre exames de ultrassonografia e hemograma para gestantes:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 219/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo informações a Caixa Econômica Federal sobre abertura de casa lotérica no Bairro
Maria das Graças: “Aprovado por Unanimidade”.......................................................................
Única discussão do Requerimento nº 220/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
ao secretário municipal de saúde requerendo informações sobre fisioterapia no posto de saúde
do Bairro Maria das Graças: “Aprovado por Unanimidade” discutido pelo vereador autor e
pelo vereador Zaqueu Alves Pereira.............................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 221/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
ao gerente da Caixa Econômica Federal requerendo informações sobre abertura de casa
lotérica no Bairro Maria das Graças: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo vereador
autor..............................................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 222/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
ao diretor da Vale do Rio Doce, requerendo informações sobre doação de trilhos para
construção de trincheiras nos bairros Maria das Graças e Santa Helena: “Aprovado por
Unanimidade”, discutido pelo vereador autor...............................................................................
Única discussão do Requerimento nº 224/2017 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do
Nascimento, requerendo a cópia do projeto e curva de nível do loteamento Recanto Marista:
“Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo vereador autor.....................................................
10

11

Única discussão da Moção nº 151/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, de
pesar aos familiares do senhor José Luiz Mascarenhas: “Aprovada por Unanimidade”..............
Única discussão da Moção nº 152/2017 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
pesar pelo falecimento da senhora Rosa Helena Clímaco: “Aprovada por Unanimidade”..........
Única discussão da Moção nº 153/2017 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
pesar pelo falecimento da senhora Alda Rocha Guimarães: “Aprovada por Unanimidade”........
Única discussão da Moção nº 156/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de
aplausos a Academia Studio Fitness: “Aprovada por Unanimidade”...........................................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Gostaria apenas
de parabenizar os nossos atletas colatinenses que no ultimo final de semana estiveram em
Salvador na Bahia, participando de um campeonato de Karatê, alguns deles representaram
lidamente a nossa cidade, um abraço especial a amigo Ramon, de apenas nove anos de idade,
e com muita dificuldade conseguiram participar desse evento, tendo em vista que não tiveram
nenhum tipo de ajuda da nossa secretaria de esportes. Portanto, quero parabenizar toda a sua
família pelo apoio e incentivo ao jovem Ramon, ele já é um vitorioso e merece os parabéns
pela coragem e a sua mãe Cida que não mediu esforços para proporcionar a sua participação
nesse campeonato. Deixo aqui os parabéns a todos os atletas que participaram representando a
nossa cidade de Colatina...............................................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Gostaria apenas de agradecer ao novo superintendente de
transito e segurança, que prontamente se manifestou a respeito da questão que eu levantei aqui
sobre a sinalização com relação aos hidrantes, e em breve já irão providenciar a demarcação
de delimitação. Isso parece insignificante, mas não é, nós temos que prever as pequenas coisas
que na verdade são de suma importância. A FACOM talvez na ânsia de querer receber vai
demarcando a revelia e não pode ser assim, inclusive acho que a referida empresa precisa de
um engenheiro de transito, porque até uma criança sabe que próximo a um hidrante não pode
ter vaga de carro. Não poderia deixar de falar do dia 15 de Outubro, dia do Professor, eu tenho
minhas professoras do primário, ainda vivas, Marisa, a dona Gloria Zaché, dona Maria Adélia
e a dona Maria do Carmo que infelizmente faleceu. Tenho minha sogra e a minha esposa que
são professoras e a diretora dona Alda Pretti que de vez em quando a encontro e lembramos
dos bons tempos. Todos os professores merecem todo o nosso respeito realmente, os nobres
colegas Tedinha e Juarez que também são professores, meus parabéns......................................
Atendendo a pedido da vereadora Audreya, todos de pé, fizeram um minuto de silêncio pelo
falecimento de Ana Caroline Oliveira Rodrigues........................................................................
Nada mais a tratar, a Sessão foi encerrada e compareceram os Vereadores: Audréya Mota
França Bravo, Adeuir Francisco Rosa, Charles Henrique Luppi, Eliésio Braz 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, 16 de Outubro de 2017.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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