1

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 30 de Outubro de 2017.
Trigésima nona Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 1º período da décima oitava Legislatura.
Aos trinta 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 nº
091/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, que denomina Rua “Valmir Inácio do
Rosário” no Bairro Wady Miguel Jarjura: “Ao presidente para despacho”.................................
Requerimento nº 232/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, requerendo
informações ao senhor prefeito sobre os imóveis pertencentes ao município: “A ordem do dia
da próxima sessão”........................................................................................................................
Requerimento nº 233/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, requerendo
informações área de eventos da Avenida Beira Rio (José Zouain): “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Moção nº 163/2017 de autoria do Vereador Juarez Fadini, de aplausos a Câmara de Dirigentes
Lojistas pelo aniversário: “A ordem do dia da próxima sessão”..................................................
Moções nºs: 164 e 165/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, de pesar pelo
falecimento do senhor Dionísio Gobbi e do senhor Gervan Fernandes Silva: “A ordem do dia
da próxima sessão”........................................................................................................................
Moção nº 166/2017 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, de pesar pelo falecimento
do Sargento Juraci Prudêncio: “A ordem do dia da próxima sessão”..........................................
Moção nº 167/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de aplausos a Escola EEEF
Professora Nea Monteiro Costa: “A ordem do dia da próxima sessão”.......................................
Indicação nº 904/2017 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon, solicitando reforma e
ampliação da quadra esportiva do Bairro Carlos Germano Naumann: “Encaminha-se”..............
Indicações nºs: 905 e 906/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, solicitando a
limpeza do lago e instalação de vinte fossas sépticas em ruas do Córrego da Lavra:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Indicações nºs: 907, 908, 909, 910 e 911/2017 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do
Nascimento, solicitando: construção de caixas secas e carreadores de café e instalação de torre
de celular em Paul de Graça Aranha e Graça Aranha; substituir lâmpadas amarelas por
brancas em rua do Bairro Industrial Alves Marques; construção de campo de futebol socyte
no Bairro Wady Miguel Jarjura, e um carro fumacê para atender aos bairros Vila Lenira,
Maria Ismênia, Marista e Vila Nova: “Encaminham-se”.............................................................
Indicações nºs: 912, 913 e 914/2017 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula,
solicitando construção de abrigos de ônibus no Bairro Amarílio Caiado Fraga, bem como
arborização do referido bairro (Soela III) e a extensão da linha do transporte escolar:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Indicação nº 915/2017 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, solicitando iluminação
completa da Rua Esmeralda no Bairro Vista da Serra: “Encaminha-se”.....................................
Indicação nº 916/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando mudança da
faixa de pedestre em Rua de São Silvano: “Encaminha-se”.........................................................
Ofícios GAPRE 707 e 708/2017 em resposta ao Vereador Juarez Fadini e ao ofício nº
740/2017: “Ciente”.......................................................................................................................
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Ofícios nºs: 194 e 195/2017 da SEDUMA em resposta ao Vereador Wady José Jarjura e
Vereador Juarez Fadini: “Ciente”.................................................................................................
Ofício SANEAR 299/2017 convidando para reunião de Apresentação do Projeto de Trabalho
Técnico Social e o Projeto de Engenharia, referente ao sistema de esgotamento sanitário do
município de Colatina no dia 31/10/17: “Ciente”........................................................................
Convite do Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, para
participarem do Movimento de Combate a Violência contra a Mulher: “Ciente”.......................
Do Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça da Infância e Juventude
da Capital, em resposta ao ofício 730/17, referente Moção nº 154/17 de autoria da Edilidade:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Do Secretário de Estado da Saúde anunciando ampliação da oferta de serviços e duplicação de
leitos no Hospital Estadual Silvio Avidos: “Ciente”....................................................................
Informação sobre Liberação de recursos Financeiros destinados ao município de Colatina no
âmbito do Programa Saneamento para Todos, modalidade Esgotamento Sanitário: “Ciente”....
ORADORES: JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. A gente costuma aqui cobrar e lutar pelas coisas e as vezes somos até
indelicado como eu fui com a secretaria de obras, com o prefeito, com meu amigo João
Virgilio, hoje eu quero agradecer a essas pessoas pelo bom trabalho que vêm desenvolvendo,
em especial o tapa buraco na Grande Maria das Graças, nas Avenidas Brasil, Vitória e
Salvador Pireda, pois temos que reconhecer quando as coisas acontecem. Eu tenho agido
bastante no Córrego da Lavra aonde temos uma obra de um muro e tenho observado que ali
existe um lago de água potável e o final desse percurso esta sendo degradado, está sendo
poluído com óleo de cozinha, espumas de sabonetes, colifórmes fecais, e outras coisas mais.
poço lugar como aquele existe em Colatina, um lago em frente as casas, por isso estou
apelando pelo bom senso do prefeito Sérgio, do SANEAR e da SEDUMA, a limpeza da
gigoga que vou filmar e mostrar para todos o que está acontecendo ali. Que o prefeito
interceda em favor das 22 famílias que La residem, que sejam instaladas 22 fossas sépticas e
dessa forma despoluir aquela água. O que mais me doeu hoje foi a reunião que tivemos hoje
com deficientes auditivos, o quanto eles estão sendo massacrados diariamente, inclusive o
deficiente visual e o deficiente físico, essas pessoas não têm direito a passagem de ônibus, é
brincadeira, senhor prefeito, o senhor foi um dos autores do projeto do passe livre, acaba com
o decreto que o ex-prefeito assinou dando todos os poderes a aviação Joana D’arc. e a viação
são Roque, isso é uma covardia, não deixe esse nosso povo sofrer. Gostaria de parabenizar o
Flávio, o Osvaldo Altoé, Dejanir e o Trapa que organizaram o 1º torneio de futebol em
homenagem ao senhor Guilherme Zouain Badiane, quero deixar meu abraço a todos e os
parabenizo pelo sucesso que foi. Deixo aqui meu repúdio com relação a situação dos
deficientes, nós 15 vereadores somos independentes, vamos impetrar um mandado de
segurança contra essas empresas, vamos pegar no pé do senhor prefeito, vamos acabar com o
decreto, pois isso não pode continuar, até quando o povo vai ficar submisso a essas empresas?
Acho que essa questão não pode esperar, temos que lutar em favor deles, passou da hora de
fazermos algo, prefeito Sérgio, você que é um defensor desse projeto, o povo quer uma
resposta sua, ajude esse povo que precisa do senhor. Aparteando, o vereador Tom: dizem que
o laudo do medico que atende pelo consorcio Noroeste foi contra o laudo do medico do INSS.
Voltando, o orador continuou: eles estão sendo contra todos os laudos, e isso é uma vergonha,
não podemos admitir que isso continue........................................................................................
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ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de mostra a todos uma situação que permanecesse apesar de eu ter feito
indicação, com relação a ciclovia, a qual inclusive quero elogiar esse belo trabalho feito ao
longo da Avenida Beira Rio, mas acontece que, embaixo da Ponte, como vocês podem
observar no vídeo, a altura é muito grande para o ciclista passar, quase um metro e meio de
altura, e se o ciclista se assustar com algum veículo, por exemplo, pode acontecer um grave
acidente. Esse local ficou perigoso, acho necessária a instalação de uma grade de proteção
para proteger todos os ciclistas e inclusive os praticantes de caminhada também. É melhor
prevenir do que remediar, se a gente tiver a prevenção tudo fica mais barato para o município.
Sem falar na segurança que o poder público tem dar pra população, nos temos que cuidar e
zelar pelas pessoas, amigos e familiares.......................................................................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Na semana passada tivemos nesta Casa o lançamento do Movimento de
Combate a Violência contra as Mulheres, foi um evento muito bonito, presença dos
vereadores, do senhor governador Paulo Hartung, deputado Lelo Coimbra, várias autoridades,
prefeitos e vereadores de outros municípios, delegados de Colatina, foi realmente um marco
para o nosso município de municípios vizinhos. Na oportunidade aquela reunião foi
transmitida ao vivo, e enquanto vereadora e voluntária da Associação Amigas para o Bem
Viver, encaminhei e fiz um pedido formal ao nosso governador com relação a questão da
reconstrução mamaria para nossas mulheres que fizeram a cirurgia de mastectomia total,
retirada da mama. Encaminhei uma lista com aproximadamente 193 mulheres que estão
aguardando a cirurgia de reconstrução, mulheres de outros municípios inclusive, todas elas
estão esperando ansiosamente por essa cirurgia aqui no Hospital São José, e naquela ocasião o
governador Paulo Hartung já sinalizou que irá liberar 500 mil reais para que essas mulheres
tenham suas mamas reconstruídas, essa é uma notícia maravilhosa e muito importante, pois
somente quem passa sabe dessa necessidade. Inclusive já entrei em contato com a Casa Civil
do Governo e na próxima semana estarei no Palácio para acompanhar e ver como e quando
será liberado esse recurso, vou acompanhar de perto esse processo burocrático para que todas
as mulheres que estão aguardando sejam contempladas e desde já quero agradecer ao nosso
governador que foi sensível a situação dessas mulheres da nossa região noroeste. Depois, na
medida em que forem aparecendo novos casos, Paulo Hartung se comprometeu enviar mais
recursos para que todas as mulheres tenham esse direito. Gostaria de falar um pouco sobre a
questão da carteirinha de passe livre, tendo em vista que o prazo de renovação expira amanhã,
muitas pessoas estão nos procurando preocupadas porque muitas ainda não conseguiram fazer
a perícia, mas quero dizer que estamos empenhados em buscar todas as informações a
respeito, vamos conversar com o prefeito Sérgio Meneguelli, que é um homem sensato,
vamos procurar as empresas e o consorcio Noroeste no sentido de resolver a situação da
população, sabemos que é necessário controle e rigor na fiscalização, mas existem casos de
pessoas que realmente tem a deficiência, preenchem os requisitos que a lei municipal
determina, mas estão tendo negado esse benefício. Então, estamos aqui para fazer valer o
direito da população e todas aquelas que realmente tiverem esse direito nós vamos fazer a
defesa delas...................................................................................................................................
Com a palavra o presidente Jolimar: com relação as carteirinhas, realmente devemos estar
atentos, e hoje tivemos uma reunião aqui com alguns vereadores, depois fomos buscar
informações a respeito e segundo informados, esse prazo se estenderá até o dia 31 de
dezembro.......................................................................................................................................
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Pela ordem, o Vereador Jarjura: senhor presidente, gostaria de deixar claro que eu não
participei dessa reunião porque eu não fui convidado, mas quero reafirmar que o meu
mandato está em prol da população..............................................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. No dia 11 de agosto fiz uma indicação ao senhor diretor geral do SANEAR
solicitando a limpeza dos cemitérios dos Bairros de São Vicente e de São Judas Tadeu, haja
vista que no dia 02 de novembro temos o Dia de Finados, dia em que ocorrem muitas visitas e
há essa necessidade, inclusive de corte das arvores secas que acabam trazendo perigo. Através
das fotos, vocês podem ver que fomos atendidos e acompanhamos todo o trabalho de limpeza,
que durou duas semanas, e hoje quero agradecer aos garis que participaram desse trabalho,
inclusive a pintura do muro foi feito para dar melhor aspecto para as pessoas que visitarão
seus entes queridos. Hoje quero agradecer ao diretor do SANEAR que nos atendeu e
aproveitar para fazer um pedido ao encarregado do cemitério, o Getúlio, para que ele informe
as pessoas que fazem reforma dos túmulos que os entulhos sejam retirados do cemitério para
mantê-los limpos e agradáveis pra nossa população.....................................................................
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de iniciar minha fala a respeito do que o nobre colega Zaqueu
falou da necessidade de colocar um corrimão na Avenida Beira Rio, essa obra já vai ser
licitada no próximo dia 14/11, com a aprovação do nosso prefeito, serão colocadas ali
manilhas e plantas para ornamentar e embelezar a nossa cidade, por isso quero parabenizar o
prefeito Sérgio que já está trabalhando para fazer aquela situação que vai de encontro a toda a
população colatinense. Tenho em mãos um projeto que foi protocolado no dia 05/06 sobre o
funcionamento das nossas farmácias, um projeto do executivo e que está parado há esse
tempo, nem lido ele foi ainda, inclusive eu fui questionado por vários moradores a respeito.
Projeto de nº 047/2017 fala do funcionamento 24 horas, acho que precisamos colocar em
discussão essa matéria porque a população não pode ficar desassistida, segundo informações,
em dezembro termina escala dos farmacêuticos em nossa cidade e não temos nada definido
ainda. Esta casa precisa tomar uma decisão, ou vota com o prefeito ou vamos chamar todos
empresários do ramo, vamos fazer uma reunião para decidir o que é melhor pra nossa
população. Ta na hora de tomarmos uma decisão, que a comissão de saúde desta casa possa
fazer uma emenda ao projeto, enfim precisamos votar esse projeto, já faz cinco meses que
esse projeto ta na casa e eu peço a compreensão de todos para que esse projeto entre em
discussão e votação o mais breve para definirmos essa situação, se necessários fazermos uma
audiência pública porque precisamos saber o que é melhor para Colatina. Já estamos
próximos do ao fim do ano, grandes projetos para serem votados e a população não pode ficar
desassistida, principalmente com relação a questão das farmácias. Gostaria de convidar a
quem desejar para participar da aula de zumba que acontece todas as terças-feiras no bairro
Aparecida......................................................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de parabenizar todos os funcionários públicos pelo dia 28, Dia
do Funcionalismo Público. Exercendo minha função aqui esta noite, gostaria de dizer para
todos que estou muito preocupado com o que vem acontecendo em nossa cidade com relação
ao transporte público, dirigido pelo consorcio Noroeste, está uma verdadeira confusão.
Primeiro, com as carteirinhas para os deficientes físicos e visuais, necessidades especiais,
segundo, a redução de horários, algumas linhas o ultimo horário passou para as 22 e 40. E tem
mais, agora os nossos agentes de transito não podem mais usar o transporte coletivo gratuito.
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Sendo assim, o agente não pode pagar a sua passagem para cumprir a carga horária, ou ele
terá que andar a pé. O que diz a lei? Farei a leitura da lei complementar para ficar bem claro
quem tem esse direito... após essa leitura e pensando e nas pessoas com necessidades
especiais, tive hoje uma reunião na empresa Joana D’arc para buscarmos resposta em favor
dessas pessoas, e até o dia 17 de novembro, essas pessoas que necessitam desse benefício,
será o ultimo dia para apresentação das documentações, depois dessa data, até o dia 31 de
dezembro, os médicos poderão fazer as consultas, emitir os laudos para que o consorcio
noroeste, que tem um prazo, possa efetuar as carteirinhas e dessa forma entrar em 2018 com
tudo resolvido. Sendo assim, as pessoas que precisam devem se apresentar com os
documentos necessários. A nossa secretaria municipal de transito, sabendo desse prazo e
dessas informações, não entrou em contato com esta casa de leis, portanto, gostaria de
convidar todos os vereadores para que possamos resgatar esse direito dessas pessoas que
merecem e precisam......................................................................................................................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Gostaria
de parabenizar todos os Servidores Públicos pelo dia 28, um grande abraço e nosso
agradecimento pelo trabalho desempenhado. A semana passada foi uma semana importante
para Colatina, tivemos a presença do governador Paulo Hartung, em duas oportunidades, em
Boapaba e aqui nesta Casa no lançamento do Movimento de combate a violência contra a
mulher, infelizmente o nosso Estado passa por momentos difíceis, ocupa a 5ª colocação a
nível de Brasil, mas acredito que juntos vamos vencer mais essa batalha. Não poderia deixar
de parabenizar todos os envolvidos na campanha Outubro Rosa, sábado encerrou as atividades
do mês, com uma bela caminhada que foi um grande sucesso, estão realmente de parabéns
pelo trabalho que desenvolvem o ano todo. E essa semana, entraremos com o Novembro
Azul, mês de conscientização dos homens para acabarem com o preconceito que ainda existe
em muitos homens com relação ao câncer de próstata. E no final de semana tivemos um
evento esportivo no bairro Maria das Graças muito importante, um bairro tradicional na área
de esportes, já teve alguns campos de futebol, o esporte era realmente forte, e agora
pretendemos resgatar essa tradição, muitos moradores adoram o esporte, inclusive neste final
de semana tivemos 17 equipes de futebol, foi realmente um grande sucesso, os vencedores foi
o Vila Dog e o Santa Fé. Parabéns aos dois times, que receberam um troféu em homenagem
ao querido Guilherme Zouain Badiane, todos os envolvidos estão de parabéns, muitas famílias
marcaram presença inclusive pedindo novo evento esportivo no Bairro. Toda a comunidade
está de parabéns, foi muito bem prestigiado, o secretário dando força ao futebol e ao esporte
de maneira geral............................................................................................................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar o colega Juarez pela iniciativa do campeonato, é o que eu
falo, esporte é vida, é saúde, é momento de integração e de reunir os amigos. Não poderia
deixar de falar da visita do nosso secretário em Colatina por duas ocasiões e também da visita
do secretário estadual de saúde, Ricardo Oliveira. Foi realmente importante a visita, mas eu
me pergunto porque isso não foi feito antes, porque não vieram antes passar por esta casa o
que estava acontecendo com o nosso Hospital Silvio Avidos, inclusive aproveito para pedir ao
presidente a realização de uma audiência pública aqui nesta casa para discutir o assunto que é
de extrema importância, o deputado da Vitória já se mostrou favorável, da mesma forma o
deputado Nivaldo do Anjos, que estarão aqui a disposição, para esclarecermos as duvidas de
um modo geral. É claro que nós queremos um novo hospital, mas precisamos saber como será
feito, a gente quer transparência nas coisas, de onde vem, como será feito, aonde? A questão
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da logística, sabemos as dificuldades do transito em Colatina, enfim, queremos transparência.
Nem licitação teve, foi uma carta convite, e agora recebi do deputado da Vitória uma Cautelar
de suspensão de chamamento público do Silvio Avidos, e pelo que o nosso deputado mandou
agora, aguardando cumprimento de penas, portanto, não temos ainda o chamamento público
como foi conversado dias atrás, que diziam estar tudo conversado. Parabéns aos que se
envolveram nesse assunto, pois o que a gente quer é tão somente transparência. Queremos
tudo de bom pra nossa população, mas precisamos saber como será feito, não impondo as
coisas como estão pretendendo. Nós estamos aqui a disposição do governo do Estado para
que todas as dúvidas sejam sanadas em favor da população. Faço aqui um apelo a todos os
envolvidos, que tragam esse debate para esta casa para que possamos dar satisfação a nossa
população......................................................................................................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Mais uma vez quero abordar uma preocupação nossa, em especial, do bairro de São Silvano
com relação aos moradores de rua que temos em grande escala inclusive na Praça Padre
Fulgencio do Menino Jesus. Estamos fazendo, vejam a situação em que está a nossa praça
com relação aos mendigos e moradores de rua. População colatinense, vejam, dormindo pelo
chão, barracas montadas, fazendo algazarra, abordando as pessoas que frequentam a praça,
cachaça, sexo, drogas, até uma churrasqueira montaram, estão realmente abusados. As
pessoas que saem da Igreja Católica de São Silvano ficam constrangidas, não se tem mais
tranquilidade. Em breve teremos a reforma daquela praça, daqui a uns dias mexeremos a parte
de cima no jardim, e não teremos condições. A partir do momento em que vamos viver uma
nova realidade na secretaria de assistência social, temos que começar a eliminar esses
problemas. Vamos reforma o chafariz e a fonte luminosa, o prefeito Sérgio já autorizou essa
reforma. Estou aqui a disposição desse novo momento que estamos vivendo e que iremos
passar, dez meses, estamos aqui reclamando com relação a esse problema social dos
moradores de rua. E ainda não fizemos uma ação concreta, nada que possa resolver essa
situação. Mas temos que comelar pela praça de São Silvano, temos que tomar iniciativas
determinantes, não podemos ser afrontados por pessoas que estão em locais indevidos a eles.
Temos locais certos para onde devem ir essas pessoas para que não ocorra mais uma vez algo
que já aconteceu na referida Praça, um assassinato entre moradores de rua, como ocorreu há
quinze dias um assassinato do pop rua. Então senhores, temos que nos unir para que não
ocorram tragédias iguais a essas, precisamos aproveitar essa nova fase que se inicia e coloco
aqui, com certeza dos demais colegas vereadores, o nosso mandato 100% a disposição para
que tenhamos condições de resolver esse problema social...........................................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar abordando a questão da gratuidade, tenho a certeza de que essa
discussão é muito ampla do que o que está sendo discutido aqui. Hoje o nosso município tem
cinco leis que regulamenta essa questão da gratuidade. A lei orgânica municipal artigo 158, a
lei municipal 4.753, a lei complementar 79 e o decreto municipal de 2016 e uma portaria
desse ano. O que está acontecendo, o que tem que ser discutido e levado pra população é que
quem paga a gratuidade não é a viação Joana D’arc nem a viação São Roque e nem o
consorcio Noroeste. Quem paga é quem está dentro do ônibus, é quem anda todos os dias de
ônibus que paga. O que fala o artigo 158 da lei orgânica: que são isentas pessoas com
deficiência e incapacitados para o trabalho. A lei 79 artigo 28 fala que a gratuidade no serviço
público, apenas poderá ser concedida, ampliada ou estendida, mediante indicação de
correspondente fonte de custeio, comprovadamente suficiente para suportar as despesas
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efetivas das gratuidades e seu impacto no custo do serviço de transporte, de modo que não
seja onerada a tarifa em detrimento do universo dos usuários pagantes. Então, o que acontece,
perguntamos porque o Transcol em Vitória anda quase cinquenta quilômetros e paga três reais
e pouco, é porque o governo do Estado paga 53 centavos para cada passageiro para subsidiar a
passagem. E aqui não temos isso em Colatina, o governo só injeta esse recurso na Grande
Vitória. Qual é a solução que eu vejo para ampliar essa discussão, o Fundo Municipal do
Transporte público foi criado por onde é a receita das multas e do estacionamento rotativo,
seu artigo 3º fala que os recurso do Fundo poderão ser aplicados na implantação de
programas, visando a melhoria da qualidade do sistema de transporte público e transito e no
custeio em investimentos e outras atividades associadas a circulação e transporte público.
Então, a conta do Fundo tem quase oitocentos mil reais, por que não pegar esse fundo para
ajudar essa população e custear. O que não podemos fazer é transferir para o passageiro pagar
a passagem. Já que tem receita do Fundo, por que não usar para ajudar a essas pessoas?
Temos que sentar com o município e juntos pensarmos nessa solução para a questão da
gratuidade. Se queremos ampliar os benefícios, temos que indicar a fonte de custeio para dar
segurança jurídica e essa população não venha sofrer como está.................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Hoje gostaria de dar uma satisfação aos moradores do Bairro Santa Terezinha, que
estivemos reunidos na comunidade juntamente com o secretário de obras Ito, representante do
nosso prefeito o secretário de esportes Alcenir Coutinho, tentando viabilizar com relação ao
que será feito na antiga escola Nossa Senhora da Glória, que depois se transformou em uma
Unidade de saúde do Bairro, e também uma creche. Hoje esse imóvel é ocupado pelo arquivo
municipal, mas a situação física é muito ruim. O prefeito Sérgio me procurou pedindo essa
reunião com os moradores para pensarmos no que poderia ser feito naquele prédio. Foi uma
reunião produtiva, muitos moradores presentes que deram suas ideias e agora a prefeitura vai
retirar o arquivo e posteriormente será demolido e será feito um projeto para então
apresentarmos para a comunidade aprovar, e então a prefeitura fará a benfeitoria necessária
para atender aquela comunidade e quero aqui agradecer ao prefeito Sérgio pela sensibilidade.
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Pegando a fala dos colegas que me antecederam sobre a questão do consorcio
noroeste, fomos procurados por uma mãe que está passando transtorno com seu filho que tem
laudo médico e comprovado sua deficiência visual e auditiva, foi em busca da carteira, mas
foi negado. Essa questão precisa ser revista, é importante que venham representantes para que
essa questão seja debatida, de que forma estão sendo avaliados, enfim, a população precisa ser
esclarecida a respeito desse problema que está existindo em nosso município. Sobre a questão
da mudança de horário de ônibus, realmente muitos passageiros estão ficando nos pontos por
um período prolongado sendo que no painel detecta a hora que o coletivo deveria passar, e o
passageiro fica por mais de horas esperando. Já temos falado sobre isso aqui nesta casa e nada
se resolve, a situação permanece a mesma. Outro ponto importante que há muito estamos
cobrando é com relação a iluminação de alguns bairros, fizemos algumas indicações e até hoje
nada foi feito, nem substituição nem troca das lâmpadas. Alegam que essa responsabilidade é
da empresa Salvador, gostaria de esclarecer para a população que eu já fiz um requerimento a
referida empresa para tentarmos discutir essa questão.................................................................
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de abordar um assunto que vem incomodando a população do interior com
relação a questão das carretas e caminhões que estão incomodando demais os moradores do
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interior. Pelo fato de haver uma fiscalização e para fugirem da balança que existe no Bairro
Columbia, uma quantidade enorme desses veículos estão invadindo, podemos assim dizer, as
estradas do nosso interior, mudam de rota para fugir da fiscalização e isso vem incomodando
e atrapalhando a vida dos moradores do nosso interior danificando as estradas. Notamos
perfeitamente que as estradas que estavam conservadas hoje estão prejudicadas com esse
trafego pesado. Mas nós vamos ver a legalidade de proibir a passagem dessas carretas da
maneira que estão fazendo com nossas estradas de São João Grande, Abobrinha, Farinha
Seca, São Salvador, Gordiano Guimarães, enfim, por todo o nosso interior. As estradas estão
péssimas por conta desses caminhões e eu quero aqui pedir ao secretário de interior, a Polícia
Militar, a quem possa ajudar no sentido de resolver esse problema que está afligindo os
moradores do interior. Sempre digo que o interior já é pouco lembrado pelo poder público, e
agora que estamos com as estradas em boas condições, acontece esse problema, por isso peço
a todos que possam nos ajudar nessa questão...............................................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Refiro-me principalmente a população de Boapaba hoje tenho em minhas
mãos um aviso de tomada de preço nº 003/2017: “o município de Colatina do Estado do
Espírito Santo, tomada pública as 13 horas do dia 13/11/17, a abertura de tomada de preços
cujo o objetivo é a contratação de empresa especializada para obra de reforma e recuperação
da Ponte sobre o Rio Santa Maria em Boapaba, neste município”. Todos sabem que essa
ponte já deu o que falar aqui nesta tribuna por ser uma obra de extrema necessidade e já vem
se arrastando a quase quatro anos. Apenas para esclarecer para as pessoas que não sabem o
papel de um vereador, e que se acham no direito de falar do que não sabe nas redes sociais, e
alguns colegas mais próximos de nós, que acompanham o nosso trabalho diariamente, nos
questionam o fato de não debatermos com essa gente, mas eu digo que esse não é o caminho.
Quem quiser tirar alguma duvida basta me procurar, todos sabem onde me encontrar para tirar
as dúvidas existentes. Sempre digo que enquanto vereador, procuramos atender as pessoas
que precisam de atenção, e nós estamos constantemente visitando os bairros procurando
atender a todos, levando as demandas ao poder executivo, porque esse é o verdadeiro papel de
um vereador. Temos que detectar o problema de uma comunidade e tentar resolver com o
poder público, e assim tenho feito, inclusive em relação a ponte de Boapaba. Hoje acredito
que bastante tardio, mas tudo está se encaminhando para a reforma dessa ponte se tornar
realidade. Esse é o recado que para quem fica nas redes sociais conversando fiado. Até porque
sei que essas pessoas não oferecem nada para o nosso município, não contribuem em nada e
sendo assim eu não posso perder tempo com as mesmas, prefiro ocupar meu tempo
trabalhando para levar solução para o nosso distrito e nosso município, e dessa forma vou
continuar fazendo o meu trabalho, as pessoas que votaram em mim confiam no meu trabalho
e eu procuro fazer jus do meu salário que recebo aqui.................................................................
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PSD – FELIPPE COUTINHO MARTINS: Dando
continuidade as minhas palavras, gostaria de deixar claro que não ficamos satisfeitos como foi
conduzido esse processo do Hospital Silvio Avidos, a população colatinense também não
ficou, e a mensagem do deputado Da Vitória que recebi agora dizendo que o processo está
suspenso por enquanto, nos animou muito, porque a voz do povo nos cobrando é que deu
resultado, por isso que eu falo que o poder emana do povo, o povo tem o poder realmente.
Nós sozinhos aqui não somos capazes de fazer tudo, precisamos do apoio e da comoção
popular, esse é um assunto muito sério, é o principal hospital de Colatina, gostaria que o
governador viesse mais vezes sim, precisamos de mais esclarecimentos nessa questão.
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Estamos nessa luta para saber o que está se passando e tão logo obtermos informações, vamos
esclarecer a real situação desse processo. A gente quer acreditar no governo mas precisamos
saber o que está se passando, acho que seria interessante pra população realizarmos aqui uma
audiência pública...........................................................................................................................
SOL – WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Fazer um paliativo de uma indicação que
fiz recentemente. O nosso município desenterrou três veículos que estavam guardados em
uma localidade que hoje se encontram no pátio da secretaria de obras e já que a secretaria de
esportes não tem nenhum veículo, pedimos ao nosso prefeito a cessão de um dos carros para
que o secretário possa usar em favor dos nossos atletas que estão ansiosos para praticar seus
esportes por ai afora. Pois bem, a resposta chegou dizendo que foi feita uma verificação de
frota, que o veículo vai permanecer na frota, e que quando o secretário necessitar, através de
um pedido, o carro será cedido. Apenas para dar exemplo, o time do Colatina está usando sete
jogadores do meu Bairro, jogadores do Projeto Esporte Comunitário, já realizaram dois jogos
e o treinador teve que levar emprestado os jogadores que aliás foram vencedores. Se esse
carro já estivesse de posse do secretário de esportes, o treinador não precisava usar recurso
próprio para ajudar o nosso município. Por isso peço ao senhor prefeito que reveja esse
pedido e ceda um carro para a secretaria de esportes para atender os nossos atletas...................
PP – ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Gostaria de parabenizar o colega Fadini pelo evento
esportivo realizado em Maria das Graças, aos comerciários pelo campeonato, a secretaria
municipal de esportes pelo campeonato e aos nossos garotos da Copa A Gazetinha.inclusive
quero agradecer ao colega Tom pela indicação de um veículo para a secretaria de esportes,
realmente esperamos que o nosso prefeito olhe com bastante carinho esse pedido, vamos
respeitar essa secretaria e fazer as coisas unilaterais. A categoria sub 11 é uma categoria
importante, a sub13 ganhou um e perdeu um, a sub 15 empatou os dois jogos e a locomoção é
ônibus emprestado. Nem um ônibus do município foi cedido, o ônibus que a empresa São
Gabriel reformou foi cedido para os garotos, o lanche, nos estamos pedindo, não vamos deixálos com fome não, água, lanche, estamos contando com a boa vontade do povo colatinense.
Não poderia deixar de parabenizar a Associação Amigas para o Bem Viver por mais um mês
de atividades que se encerra, e de pedir ao prefeito Sérgio que olhe com carinho a indicação
que fiz pedindo que seja doado um dia de arrecadação do estacionamento rotativo para a
referida associação........................................................................................................................
PHS – JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Falar sobre esportes, na comunidade Cascatinha do
Milanês aconteceu o 1º campeonato da Copa Arena Cascatinha do Milanês, quatro times
participaram do torneio, muitas pessoas presentes, inclusive já pedi ao secretário Alcenir que
possa fazer um campeonato para a população do interior, mas não tivemos ainda uma resposta
e hoje a referida comunidade iniciou esse evento esportivo e começou muito bem porque foi
um sucesso realmente e gostaria de convidar aos nobres colegas a participarem também.
Participei também de um torneio que depois de oito meses fora do campo, retornei a jogar
futebol ontem, foi um grande torneio, as comunidades prestigiando, joguei muito bem e fiz
três gols.........................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio: apenas para registrar com felicidade, recebi a informação de
que amanha, toda a renda de todos os parquímetros de Vitória será revertida para a AFEC
Santa Rita na luta contra o câncer. Essa é uma parceria da prefeitura de Vitória gostaria de
chamar a atenção do nosso prefeito que estude com carinho a possibilidade de no próximo ano
no Outubro Rosa ajudar essa grande associação Amigas para o Bem Viver................................
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PPS – ZAQUEU ALVES PEREIRA: Gostaria de convidar a população em geral para
participarem de um evento que acontecerá nos próximos dias 10 e 11 de novembro, que é o
15º Encontro da EUFADEC – União feminina da Assembleia de Deus em Colatina, com a
presença dos cantores Leonardo e Ana Paula e o pastor da Igreja Assembleia de Deus de Belo
Horizonte. Gostaria de agradecer ao secretário de esportes, Alcenir Coutinho, que cedeu o
ginásio para a realização desse evento, o convite é extensivo a toda a população de Colatina.
que Deus abençoe a todos.............................................................................................................
PSB – MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Gostaria de parabenizar o presidente
vereador Jolimar pelo trabalho que desenvolve na sua comunidade de Boapaba, realmente as
pessoas que ficam criticando é porque elas não tem o que fazer, e não consegue enxergar o
que está acontecendo em Boapaba. Essa comunidade que ficou mais de vinte anos sem
receber um benefício sequer, e atualmente recebeu a torre de telefonia móvel, tem unidade de
saúde, quadra esportiva, todas as ruas foram calçadas, e o nosso presidente não está medindo
esforços em ajudar aquela comunidade desde que entrou nesta Casa. E a Ponte é uma
conquista importante que o vereador Jolimar está levando para aquela comunidade, inclusive
aproveito para parabenizar o presidente desta Casa que é morador de Boapaba e por defender
com garras aqueles moradores. Boapaba está de parabéns por ter um representante que além
de ser morador, é também um verdadeiro representante daquela comunidade. Gostaria de
parabenizar o colega Juarez pelo retorno ao esporte e pelo campeonato na Cascatinha do
Milanês, dessa forma está ajudando a secretaria de esportes que ainda está num momento de
transição........................................................................................................................................
PDT – ADEUIR FRANCISCO ROSA: Gostaria de elogiar a fala do nobre colega Renan
com relação as carteirinhas de gratuidade e dizer que pelo conhecimento que tenho do
secretário de transito, transporte e segurança, o coronel Ricardo, basta uma reunião entre nós
vereadores, o secretário e o prefeito, tenho a certeza de que tudo o que for possível será feito
dentro da legalidade. Acredito que o coronel Ricardo irá nos atender até porque trata-se de
uma atitude valorosa que devemos dar aos deficientes da nossa cidade. Gostaria de
parabenizar a referida secretaria de transito pela maneira como estão aproveitando o espaço
físico, uma vez que a nossa cidade não foi muito bem projetada, nas proximidades da
rodoviária, agora os veículos poderão pegar a rodoviária em uma faixa e em outra faixa pegar
a ponte, dessa forma o transito fica mais harmônico. Sobre o Hospital Silvio Avidos,
participamos de uma reunião no SANEAR, particularmente eu trabalhei no referido hospital
em 1985, acompanhei as dificuldades daqueles profissionais, inclusive gostaria que o mesmo
já tivesse sido duplicado para atender a grande demanda. Porém, que me deixa pensativo e
que para fazer um Hospital gasta-se de cinco a seis anos, e para fazer adequações em uma
fabrica de costura para tornar um hospital, apenas em seis meses. Sabemos que referindo-se
em construção civil isso não funciona assim, as vezes é mais fácil uma nova construção do
que fazer adequações de uma fábrica em um hospital. Não poderia deixar de parabenizar o
diretor do Silvio Avidos meu amigo Demoner pelo excelente trabalho a frente do hospital.......
Pela ordem, o Vereador Marlúcio: apenas para parabenizar o nobre colega Juarez Fadini pela
realização do campeonato esportivo realizado no bairro Maria das Graças.................................
TRIBUNA LIVRE: O Pastor Rogério esteve na sessão para dar um alerta aos cidadãos
colatinenses, as autoridades e aqueles que são um pouco desligados para com os
acontecimentos da comunidade, e convocar toda a população para o 3º manifesto que irá
acontecer em Colatina no próximo sábado, convidando toda a comunidade cristã evangélica,
os cristãos católicos e toda a população, pois todo o cidadão precisa ter um compromisso com
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o meio ambiente. O pastor citou uma reportagem da rede globo referente a catástrofe de
Mariana, o desastre ambiental que atingiu o meio ambiente, falou um pouco a respeito de todo
o processo e da situação dos rios e afluentes. Estão em busca de ações que visem inimizar o
sofrimento do povo que está as margens do Rio Doce com enormes prejuízos. Ele perguntou:
o que está sendo feito em prol dessa população? quem está socorrendo essa população? só
está faltando essa população perder a dignidade, porque o resto já se foi, estão abandonados,
humilhados e vivendo de favor. Citou ainda o capitulo 8 versículo 22 de Romanos: “a
natureza geme com dores como de parto” e finalizou clamando pelo apoio desta Casa de Leis,
convocando os senhores vereadores a abraçarem essa causa juntamente com 22 Instituições,
para no próximo dia 04, juntos tentar salvar o pouco que resta do Rio Doce...............................
O segundo ocupante da tribuna livre foi o senhor Valdecir Gomes do Nascimento, diretor do
sindicato dos trabalhadores da saúde do estado do Espírito Santo, que veio alertar esta Casa de
Leis e a sociedade colatinense da pretensão mal explicada do governo do estado, através da
secretaria de estado da saúde, com relação a terceirizar o Hospital Silvio Avidos. O senhor
Valdecir citou exemplos do estado do Rio que terceirizou a saúde e que foi um caos, o
hospital infantil de Vila Velha, que tem hoje um atendimento deficitário, e que a proposta do
atual governo é fazer o mesmo aqui em Colatina, e convocou a sociedade de Colatina a se
fazer presente amanha na manifestação, juntamente com o Sindicato municipal,
SINDSAUDE, as organizações sociais, o movimento moradia, e frisou que se a coisa fosse
boa para o município de Colatina, o secretário de estado de saúde estaria aqui fazendo festa,
até porque ano que vem é ano eleitoral, ele estaria aqui falando do benefício da terceirização,
e que é uma proposta governamental as escondidas empurrando goela adentro e que esta casa
não comunicada dessa pretensão. Disse que a população espera que os vereadores se
manifestem com relação a isso que está para acontecer e que cobrem do governo e que o
prefeito tem que saber que o que está em risco é o atendimento a saúde do povo colatinense,
portanto, ele não pode se fazer de morto e não se manifestar, da mesma forma esta Casa de
Leis. Ele finalizou dizendo: se isso fosse bom, com certeza teria uma festa aqui na frente da
Câmara dizendo para a sociedade os benefícios dessa terceirização, o que não acontece e
conclamou a todos para defender o Hospital Silvio Avidos.........................................................
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
Em discussão a ata da sessão ordinária do dia 23/10/2017: “Aprovada por Unanimidade”.........
ORDEM DO DIA: segunda e última discussão do Projeto de Lei nº 072/2017 de autoria do
Vereador Juarez Fadini, que dá nome a Rua “Euclides Busatto” no Bairro Maria das Graças:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Segunda e última discussão do Projeto de Lei nº 081/2017 de autoria do Poder Executivo
Municipal, que Autoriza cessão de equipamentos através de contrato de cessão de uso,
destinado ao IFES Campus Itapina: “Aprovado por Unanimidade”............................................
Segunda e última discussão do Projeto de Lei nº 084/2017 de autoria do Poder Executivo
Municipal, que autoriza cessão de implementos agrícolas destinados a Associação de
produtores Rurais Viúva Binda e Associação de Agricultores do grupo CULTCOOP de São
João Pequeno: “Aprovado por Unanimidade”..............................................................................
Segunda e última discussão do Projeto de Lei nº 085/2017 de autoria do Poder Executivo
Municipal, que autoriza cessão de 01 (um) veiculo destinado ao COINTER – Consorcio
público intermunicipal para fortalecimento da produção e comercialização de produtos
hortifrutigranjeiros: “Aprovado por Unanimidade”......................................................................
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Única discussão do Requerimento nº 230/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta
França Bravo, a Viação Joana D’arc, requerendo informações sobre mudança em horário de
ônibus de transporte coletivo: “Aprovado por Unanimidade”.....................................................
Única discussão do Requerimento nº 231/2017 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula,
requerendo informações sobre reforma do reservatório de Água que abastece o Bairro Vila
Amélia: “Aprovado por Unanimidade”........................................................................................
Única discussão da Moção nº 158/2017 de autoria dos Vereadores Juarez Fadini e Charles
Luppi, ao Ministro do Trabalho, de repúdio pela criação da Portaria nº 1.129/2017:
“Aprovada por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão da Moção nº 159/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França
Bravo, de aplausos, a jovem Gabrielle Bertollo, pelo 3º lugar no concurso de Miss Espírito
Santo: “Aprovada por Unanimidade”, discutida pela vereadora autora que também fez a
entrega pessoalmente a Miss Colatina..........................................................................................
Única discussão da Moção nº 160/2017 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do
Nascimento, de congratulações aos membros da Associação Atlética Acadêmica Jociliano
Oliveira Souza: “Aprovada por Unanimidade”............................................................................
Única discussão da Moção nº 161/2017 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do
Nascimento, de congratulações a atleta Ana Paula Pilon Chiecon: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 162/2017 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do
Nascimento, de congratulações ao atleta Pedro Lucas Dourado Barreto: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 164/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, de
pesar pelo falecimento do senhor Gervan Fernandes Silva: “Aprovada por Unanimidade”........
Única discussão da Moção nº 166/2017 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, de
pesar pelo falecimento do Sargento Juraci Prudêncio: “Aprovada por Unanimidade”, discutida
pelo vereador autor........................................................................................................................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Não poderia
deixar de falar que a Associação Amigas para o Bem Viver encerrou a agenda do mês de
outubro, porque as ações e trabalho de prevenção do câncer é ao longo do ano. Hoje eu vim
exclusivamente vestida de azul para dar uma força aos colegas pois novembro está iniciando e
teremos o Novembro Azul, mês de conscientização da prevenção do câncer de próstata. Como
a única mulher neste parlamento, me preocupo com a saúde dos homens e conclamo a todos a
procurarem um medico para fazerem o exame, que abracem essa campanha. Cuidem-se
homens e mulheres para que tenham mais qualidade de vida. gostaria de agradecer os colegas
Eliésio pela parceria, Juarez Fadini que participou também da caminhada, Jorge Guimarães, a
escola SESI, a banda, enfim, a todos que prestigiaram desse evento importante em favor da
saúde..............................................................................................................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Gostaria de convidar os colegas vereadores, os presentes e a
população em geral, para um evento que a Escola de Samba Império de São Silvano vai
realizar no próximo domingo no salão nobre da CD, uma deliciosa feijoada, momento de
confraternização para todos que curtem um bom carnaval, uma festa organizada e animada. O
ingresso é de 40 reais, que todos possam prestigiar esse evento que promete ser um grande
sucesso e mostrar para a sociedade o enredo da escola para 2018...............................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Gostaria de reinterar as palavras da nobre colega Audreya e
convocar os homens de Colatina participarem das ações do Novembro Azul, mês importante
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de prevenção ao câncer, chamar o publico masculino para a coragem de enfrentar os exames
em favor da nossa saúde. Falar também do Encontro do nosso Partido realizado na semana
passada que foi muito proveitoso e naquela ocasião estivemos com o deputado federal e
presidente do PP estadual Marcus Vicente, e pedimos que ele intervenha na questão do
equipamento de radioterapia para Colatina e tivemos a feliz resposta de que além do
equipamento vir para Colatina, muito em breve o nosso deputado estará trazendo o ministro
da saúde, que é do nosso partido, Ricardo Barros, para assinar a ordem de serviço. Notícia
maravilhosa para todos nós...........................................................................................................
JUAREZ FADINI: Gostaria de parabenizar o presidente Jolimar pelo empenho na luta em
favor da ponte de Boapaba, para o bem daquela população e de todos que ali passam para
locais adjacentes. A questão do Rio Doce, tenho falado aqui constantemente da necessidade
de se fazer barragens, não sei se é possível, mas a conscientização de reflorestamento é
extremamente necessária. Se não fizermos algo rapidamente, nossos netos não conhecerão o
nosso Rio Doce, portanto, temos que tomar uma posição o mais breve possível, e continuo
dizendo que precisamos fazer uma barragem para conter a água aqui e assim abastecer as
residências. Nossos municípios vizinhos já estão sem esse bem tão precioso e fundamental
para viver. Quem sabe com barragem, Colatina poderá ser um polo de água além de ser da
saúde e da educação. E com relação ao Hospital Silvio Avidos, Colatina tem necessidade sim
de um novo hospital, mas não concordo com essa forma como foi proposto, essa é a minha
posição com relação a esses assuntos...........................................................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Apenas para complementar minha fala com relação ao
hospital Silvio Avidos, sou a favor da ampliação, precisamos de uma estrutura melhor e de
atendimento melhor pela grande demanda que temos, mas é preciso que haja mais
esclarecimentos acerca desse assunto, mas a gente torce para que tenhamos um hospital com
estrutura que possa dar um atendimento de qualidade a nossa população e região. Gostaria de
parabenizar a equipe de vigilância epidemiológica que atendeu a um pedido nosso com
relação aos mosquitos que estão invadindo os bairros da nossa cidade, esse trabalho já iniciou
e está sendo feito por etapas e em breve vamos conseguir diminuir ou quem sabe acabar com
os mosquitos que tanto perturba e incomoda as pessoas, a equipe vai procurar atender a todos
de forma igualitária e quero aqui agradecer o pessoal da vigilância, muito obrigado..................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Gostaria de falar a respeito da reunião que tivemos hoje
com o pessoal que faz uso do transporte coletivo gratuito, a reunião foi proveitosa, podemos
agradecer a Paula que fez a tradução durante a reunião, vamos trabalhar e acompanhar, temos
que ter cuidado para não atravessar o caminho de ninguém, temos que ver a competência de
cada secretaria, o que é de competência do governo, enfim, nos vamos aqui fazer o nosso
papel, vamos fiscalizar e fazer de tudo para que a lei seja cumprida. E é justamente o que
todos querem, que se cumpra a lei e dessa forma foi que entendemos o recado de cada cidadão
que presente. Vamos acompanhar de perto todo esse processo para que a justiça seja feita,
estaremos sempre ao lado da população, inclusive acredito que vamos ter sucesso nessa
questão..........................................................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Gostaria de dizer que a nossa fala no horário da
lideranças, foi justamente para valorizar o esporte, valorizar quem está a frente fazendo esse
trabalho, e aqueles que praticam o esporte de um modo geral. Não quero ofender ninguém,
nossa fala sempre foi voltada na questão da valorização do trabalho, inclusive aproveito para
parabenizar o presidente diretor do esporte comunitário o senhor Giovani Siqueira pelo
trabalho que vem desenvolvendo com os jovens e os atletas do bairro Ayrton Senna. E
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também eu gostaria de pedir a senhora Lucimar, representante do prefeito nesta Casa, que
olhe com relação a infestação de carrapatos que está havendo em várias ruas do referido
bairro, invadindo as casas inclusive, a população está sofrendo, que possamos ajudar a acabar
com essa infestação.......................................................................................................................
Atendendo ao pedido do Vereador Felipe Coutinho Martins, todos de pé, fizeram um minuto
de silencio pelo falecimento do senhor Dionísio Gobbi, do senhor Juracir Prudêncio e do
senhor Gervan Fernandes Silva.....................................................................................................
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, 30 de Outubro de 2017.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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