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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 20 de Novembro de 2017.
Quadragésima segunda Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 1º período da décima oitava Legislatura.
Aos vinte dias do mês de novembro 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 003/2017 do Poder Executivo Municipal, que Altera a redação do artigo 21 da
Lei nº 6.415, de 16 de junho de 2017, que Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2018: “Ao presidente para despacho”.....................................
Projeto de Lei nº 095/2017 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, que Institui a
Semana de Prevenção e Combate ao Bullyng Escolar no calendário oficial de eventos do
município e dá outras providências: “Ao presidente para despacho”..........................................
Projeto de Lei nº 096/2017 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, que dá
nome a Rua “mauro da Costa” no Bairro Carlos Germano Naumann: “Ao presidente para
despacho”......................................................................................................................................
Requerimento nº 246/2017 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon, requerendo cópia
integral do processo referente a execução das obras da CEIM Padre José Bertolo, do Bairro
Vila Lenira: “A ordem do dia da próxima sessão”.......................................................................
Requerimento nº 247/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, requerendo
informações a empresa Salvador Engenharia, sobre prestação de serviços: “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Moção nº 179/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, de pesar aos familiares da
senhora Heloisa Paulino: “A ordem do dia da próxima sessão”...................................................
Moção nº 180/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França Bravo, de aplausos ao
atleta Thiago Osmar Peichinho Mageste: “A ordem do dia da próxima sessão”........................
Indicação nº 960/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, à empresa Salvador
Engenharia, solicitando atendimento telefônico 0800 de melhor acesso a população:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Indicações nºs: 947 e 948/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando: a
manutenção e a cobertura dos buracos na Rua Ecoporanga no Bairro São Marcos; e a
ampliação d elinha de ônibus para o Bairro Moacyr Brottas: “Encaminham-se”.........................
Indicações nºs: 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958 e 959/2017 de autoria da
Vereadora Audreya Motta França Bravo, solicitando: instalação de corrimão em escadaria no
Bairro São Judas Tadeu; pintura da faixa para pedestre em frente a Escola Conde de Linhares,
centro; sinalização de redução de velocidade em rua do Bairro Residencial Nobre; a reforma
do parquinho e revitalização das praças no Bairro Moacyr Brottas; bem como a reforma e
manutenção do Posto de saúde, pintura de faixa de pedestre em quebra-molas, construção de
rampa de acesso na entrada da escola municipal Rotary Clube e placas indicativas de
passagem escolar, no Bairro Luiz Iglésias: “Encaminham-se”.....................................................
Indicação nº 961/2017 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon, solicitando a criação do
Conselho Municipal de Mobilidade Urbana: “Encaminha-se”.....................................................
Indicações nºs: 962, 963, 964 e 965/2017 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi,
solicitando: a criação de nova rota de transporte coletivo para o Bairro Moacyr Brottas;
serviço de manilhamento para escoar águas pluviais e plantio de grama no CRAS Vila Real, e
a construção de muro de arrimo dentro do CRAS São Vicente: “Encaminham-se”....................
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Ofício GAPRE 768/2017 encaminhando o Balancete da despesa e receita arrecadada da
Prefeitura Municipal de Colatina, referente ao mês de outubro/2017: “Ciente”..........................
Ofícios GAPRE nºs: 752754, 755, 756, 758, 763, 769 e 778/2017 em respostas aos
Vereadores: Jorge Luiz Guimarães, Juarez Vieira de Paula, José Luiz Muniz Araújo, Renann
Bragatto Gon, Wady José Jarjura, Charles Henrique Luppi e Audreya Motta França Bravo:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Da Secretaria Municipal de saúde encaminhando os balancetes das receitas e das despesas do
Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro/2017: “Ciente”......................................
Do Subsecretário de Estado de esportes e Lazer, em atenção ao Vereador Marlúcio Pedro do
Nascimento: “Ciente”...................................................................................................................
Convite de entidades organizadas de Colatina convidando para Seminário “Somos todos
atingidos” – 02 anos de impactos socioambientais e de luta por justiça, a ser realizado no dia
22/11/17, no auditório da Diocese de Colatina: “Ciente”.............................................................
Ofício do Secretário municipal de Saúde em resposta ao Vereador Jorge Luiz Guimarães:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Do Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir
a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor do
município de Colatina: “Ciente”...................................................................................................
Convite da Cáritas Diocesana de Colatina para a II feira Solidária e Cultural no dia 08 de
dezembro na Praça da Catedral: “Ciente”.....................................................................................
Ofício FACOM em resposta ao Vereador Felippe Coutinho Martins: “Ciente”..........................
Pela ordem a Vereadora Audreya solicitou incluir na pauta da presente sessão a moção nº
180/2017 de sua autoria................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wanderson solicitou fazerem um minuto de silencio pelo falecimento
do jovem Wagner Arruda..............................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães solicitou um minuto de silencio pelo falecimento do
senhor Geraldo Pinto Ribeiro........................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wanderson apresentou requerimentos de urgências aos Projetos de
Leis nºs: 092, 093 e substitutivo nº 003/2017...............................................................................
Pela ordem, o Vereador Juarez Fadini solicitou fazer um minuto de silencio em virtude do
falecimento do senhor Adilson Cosme.........................................................................................
ORADORES: AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores e assistência presente. Hoje, 20 de novembro, comemoramos o Dia da
Consciência Negra, feriado em algumas cidades, inclusive, e nós não poderíamos deixar de
falar desta data, dia que é lembrado e feito homenagem a Zumbi dos Palmares, ultimo líder do
quilombo que muito sofreu pela nossa raça, que deu a sua vida pelo povo negro, que é a maior
parte da população brasileira. Em nosso município tivemos hoje várias comemorações, aqui
em frente a praça municipal atividades desenvolvidas pelas crianças do Projeto Território da
Paz do Bairro Ayrton Senna, coordenados pelo doutor juiz Jaime Lievore, que tem um
carinho especial por todas aquelas crianças, alunos da APAE, da escola Aristides Freire, da
escola Oseas Amorim, do grupo de capoeira Malungos, todos fizeram uma belíssima
apresentação, o nosso prefeito estava presente, enfim, foi um momento importante, e tivemos
ao longo do dia várias outras atividades, rodas de discussão do sindicato dos Trabalhadores,
mulheres negras e homens negros representando a nossa raça negra. Essa data não pode ser
lembrada somente agora não, nos temos que discutir e colocar em evidencia, todos os dias do
nosso cotidiano, porque infelizmente, o preconceito ainda está infiltrado no seio da sociedade
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brasileira. Sabemos que muito evoluiu, mas ainda existem pessoas preconceituosas que tratam
o negro de forma diferenciada, prova disso são os altos índices de violência contra os nossos
jovens. Precisamos investir em políticas públicas para nossos jovens, para nossas mulheres,
para que não se vejam refugiadas, enfim, o dia de hoje não é somente para lembrar a luta do
povo negro não, mas também dos avanços que estamos passando e temos que conquistar
ainda mais. Nós, homens e mulheres negras, temos que lutar para ocupar nossos espaços,
impor e fazer valer a representatividade do povo negro. O Dia da Consciência Negra deve ser
lembrado sim, mas como um dia de resistência ao preconceito e a todo e qualquer tipo de
discriminação. Viva Zumbi dos Palmares, viva Zacimba Gaga e viva todos os representantes
do povo negro................................................................................................................................
ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Gostaria de fazer uma cobrança ao nosso secretário de obras, com relação a uma
situação existente na Rua João Batista de Almeida, a principal do bairro Ayrton Senna, o
calçamento está cedendo e com isso dificultando a passagem dos ônibus principalmente. Que
o secretario possa tomar providência e desde já quero agradecer pela atenção. E na Rua
Adalto Ribeiro tem um buraco enorme que empossa água e prejudica os moradores, em nome
dos moradores deixo aqui esse pedido ao senhor secretário. Senhor presidente, gostaria de
convidar a população evangélica e as demais pessoas a prestigiar um grande evento que vai
acontecer no dia 1º de dezembro, na Igreja Fortalecendo Vidas, do pastor Devair, terá a
apresentação da dupla Daniel e Samuel, conhecida nacionalmente, e seria uma honra receber
todos nesse evento, será uma linda noite de adoração a Deus......................................................
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor presidente, senhores vereadores e
assistência presente. Gostaria de agradecer ao secretário municipal de trânsito, o coronel
Ricardo, pela atenção a uma indicação que fiz, realmente os moradores foram favorecidos e
eu quero deixar aqui meus agradecimentos. Hoje eu quero fazer uma homenagem aos
membros da Associação Atletica Acadêmica Jociliano Oliveira Souza, pela participação dos
Jogos da Medicina da Fase Nacional realizado em Vassouras estado do Rio de Janeiro. Essa
Associação participou de várias modalidades e foi campeã em randbool, natação e vôlei, foi
vice-campeã em randbol e vôlei, masculino e feminino, e com muito orgulho quero convidar
para vir aqui a frente os representantes: Rodrigo Soares, Ana Paula Pilon, Pedro Lucas
Dourado Barreto, atletas campeões e vice-campeões que levaram o nome da nossa cidade
Brasil afora. A eles todo o nosso respeito e gostaria de fazer a entrega de uma singela
homenagem. Parabéns realmente a esses jovens que tem todo um futuro brilhante pela frente...
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Gostaria de apresentar algumas fotografias que tiramos neste final de semana na Rua
Alexandre Calmon, no centro, na descida da Ponte, próxima ao mercado, devido ao aumento
do trafego de veículos, forma um engarrafamento gigante que chega até Ponte Florentino
Avidos obstruindo toda a entrada da referida rua, inclusive estou fazendo um apelo aos
secretários de transito e de obras, ao prefeito, que olhem aquela situação para ajudar a todos
que trafegam e depende do calçadão, como o Plaza Hotel por exemplo. Para minha surpresa,
um projeto que venho brigando há muito tempo, graças a Deus e ao esforço da secretaria de
transito, a rotatória do SEST/SENAT, entrando pela Rua Ulcelcino Bauner, retornando para
São Silvano, facilitando e desobstruindo o fluxo de veículos para quem vai entrar para o
Bairro São Silvano, para evitar de o motorista ter que ir até a cabeça da Ponte, mais uma
conquista, o projeto está pronto e em breve vamos conseguir realizar essa obra. Gostaria de
agradecer ao secretário Ito pela limpeza do valão da Grande Maria das Graças, e agradecer
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também ao prefeito Sérgio Meneguelli, em parceria com a Câmara de Vereadores, hoje a obra
do parquinho do Bairro Castelo Branco foi iniciada. Uma coisa que vem me deixando
indignado, todos conhecem a Vila Paraíso, as margens da BR 259, parte dela pega na Cônego
João Guilherme, outra parte do Bairro Sol Nascente, ali sabemos o risco que é um pedestre
atravessar a referida BR, para pegar o ônibus do outro lado. Estou pedindo um ônibus, que
passará a ponte, entrará no contorno do KM, retorna passando pelo Sol Nascente e passa pela
parte baixa da Cônego João Guilherme na Vila Paraíso. Desse modo ninguém terá que
atravessar a pista para pegar o ônibus. E vice-versa na entrada do Bairro Mário Giurizatto.
Quando aprovamos o projeto, apenas a minuta diz sobre os quatrocentos metros, só que a
minuta não é projeto, então, eu pergunto aos senhores: o que vale, uma minuta ou um
contrato? Enquanto isso o povo fica a Deus dará. Infelizmente enquanto não acontecer uma
morte, a situação não se resolve. Está faltando respeito e dignidade para com o ser humano.
Não tenho nada contra a Viação Joana D’arc, jamais, mais tem certas coisas que o secretário
de transito deveria ir até o local, reunir com a comunidade para saber o que realmente vem
acontecendo. A realidade da vida daqueles moradores tem que ser revista nessa questão. já
está na hora de esta Casa correr atrás para resolver essa parada, acho uma falta de respeito
para com os moradores, já passou da hora de tomarmos uma providencia em favor do ser
humano..........................................................................................................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência presente.
Tive a oportunidade de estar presente no IBC, uma luta antiga, e hoje estamos vendo que está
se tornando realidade. Uma briga da década de 90, eu mesmo juntamente com Murad, Dinart,
brigamos muito para que ali fosse instalado um centro de abastecimento do noroeste do
Estado do Espírito Santo, mas sempre ficou encalhado. A gente não via nenhuma ação
positiva. Chegou uma época que também ali seria um shopping. Temos dois galpões, um de
quinze mil metros quadrados e outro de vinte e cinco mil metros. E a gente fica vendo um
enrolo e que já vem há várias décadas para resolver essa situação. O prefeito municipal, junto
com o superintendente da CONAB, com alguns vereadores foram a Brasília, e conseguimos
realmente que o imóvel do antigo IBC fique para o município de Colatina. e agente vê que La
poderia ser instalada várias secretarias, principalmente a de obras, que hoje fica em uma área
nobre da cidade, a gente vê várias instalações em nossa cidade pagando aluguel. Foi feito um
comodato com o município que durante vinte anos poderá ser instalado, e em contra partida o
município vai ter que criar uma área, modernizar a área da balança para que se faça o
escritório da CONAB. Vejam que área fantástica. E agora, se ninguém atrapalhar, vai dar
certo. Com o apoio do deputado federal Lelo Coimbra, do amigo e superintendente regional
da CONAB, Brício Alves Dias Junior, parceiro e cidadão colatinense que está empenhado e
nos deixou um recado, dizendo que vamos conseguir a cessão da área do extinto galpão do
IBC para que o município desfrute dessa área que poderá ser um centro administrativo,
abrigar várias secretárias do município, diminuindo os alugueis que a prefeitura paga. O
prefeito Sérgio disse que essa é uma grande conquista, que a prefeitura vai sair de muitos
alugueis e vai dar uma estrutura melhor para os funcionários poder prestar um melhor serviço
para a população colatinense. E que esse presente deve-se muito ao deputado Lelo Coimbra e
ao empenho do vereador Jarjura e demais. O importante é que Colatina vem lutando
incansavelmente e hoje estamos vendo o fruto dessa luta, essa área sempre tentamos e
felizmente agora com o apoio desta casa, com a ida a Brasília e o prefeito Sérgio Meneguelli,
do deputado Lelo e do superintendente regional da CONAB. Que Colatina saia vencedora
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com essa grande conquista e assim vamos viabilizar nova parceria para a população tenha
uma área que possa atender todo o cidadão com mais conforto e atenção. Muito obrigado........
JUAREZ FADINI: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência presente. Hoje cedo
recebi a visita do secretário de obras Ito, do Tinelli e do Zezão, para mais uma limpeza do
valão existente no terreno do Ferrari, hoje foi feita a limpeza e amanha será feito o serviço
completo para prevenir as águas das chuvas que possivelmente virá em breve, e para coibir a
questão dos mosquitos, pois o Bairro Maria das Graças sofre bastante. Mais dois pedidos que
eu fiz através de indicações com relação a obra de um muro de arrimo na escadaria da Rua
Salvador Pireda, essa obra se faz necessária em virtude de existirem residências nas
proximidades do barranco. Já levei o secretário ao local para que seja tomada uma decisão
antes que ocorra uma tragédia no local em detrimento das chuvas. E se faz necessária também
a limpeza da galeria existente na referida rua, é uma construção antiga que está assoreada e
precisa urgentemente de uma limpeza, pois recebe as águas do Rivierinha, Riviera, enfim,
peço encarecidamente ao secretário que tome as providencias cabíveis. Agradeço
antecipadamente............................................................................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar da indicação desde o mês de março, solicitando a construção de
redutores de velocidade na Avenida Massariol, Bairro Antonio Damiani, em toda a sua
extensão obedecendo a distancia permitida em lei. Levamos o engenheiro de transito até o
local, houve empenho do presidente da associação de moradores daquela comunidade, m3eu
amigo Sargento Jorge, e felizmente já está trazendo resultados positivos, inclusive de um lado
já foi construído redutores, faltando agora do outro lado. Essa obra é necessária em virtude de
os motoristas abusarem da velocidade trazendo perigo para a população, e desde já quero
agradecer a secretaria de transito pela sinalização e a secretaria de obras pela execução dos
redutores, através do Ito e do coronel Ricardo, e toda a equipe que fez esse trabalho tão
necessário. Parece algo simples, mas na verdade é de muita valia para a vida humana e não
podemos deixar acontecer mortes no transito devido a inexistência de redutores, infelizmente
a cultura dos nossos condutores é chegar mais rápido. Essa obra vai trazer muitos benefícios
para toda a nossa querida população, vamos continuar trabalhando para adquirir mais obras
através de nossas indicações.........................................................................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Gostaria de dizer que hoje estivemos na Ra Pedro Epichin, Bairro Colatina Velha, a
pedido dos moradores, e aproveito para chamar a atenção do secretário de obras Ito, que possa
fazer novos reparos na referida rua com relação aos buracos que resurgiram depois das
chuvas. Outra solicitação daqueles moradores é a respeito de quebra-molas, vamos conversar
sobre esse assunto para tentar solucionar o problema. Estivemos visitando a APAE
recentemente vimos o trabalho importante que a instituição vem desenvolvendo e que poucas
autoridades tem dado atenção especial, inclusive alguns colegas vereadores tem acompanhado
de perto, mas eu gostaria de convidar a Câmara em geral para participar mais ativamente do
trabalho das pessoas que estão a frente, inclusive o Eval Galazi, que possamos dar mais apoio
porque ultimamente a APAE vem sendo pouco assistida e o trabalho realizado é
extremamente importante. Fiquei muito feliz com a fala do nobre colega Jarjura com relação
ao imóvel do antigo IBC que passará a ser implantada algumas secretarias do município,
realmente nos deixa muito contente até porque tem um pouco da nossa participação que
fomos a Brasília discutir com o presidente da Conab e com o deputado Paulo Foletto, alguns
vereadores também, enfim, ao mesmo tempo em que fico feliz, volto a falar na questão de
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participação, a gente não está aqui querendo ser coroado nem levar mérito algum, a gente está
querendo contribuir com o nosso município, mas muitas vezes a gente participa de alguma
situação, mas no momento em que as coisas vão caminhando, vai ficando para trás um
trabalho que você busca e corre atrás, e no momento você não é convidado a participar. O
que eu cobro neste momento é a nossa participação nas decisões do governo municipal, é
somente isso que queremos, participar da administração da nossa cidade. Mas, independente
de qualquer coisa a gente orce mesmo é para que coisas sejam realizadas em favor da nossa
população......................................................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor presidente, senhores vereadores e
assistência presente. Gostaria de convidar os colegas vereadores e a todos os presentes para no
próximo domingo, no Grande Ayrton Senna, prestigiar a final do 3º campeonato de campo,
realizado através da organização do Projeto Esporte Comunitário, como seu presidente
Geovani Siqueira. Contamos com o apoio de muitas pessoas, deste vereador que vos fala, do
diretor do SANEAR Daniel Favaratto, do empresário Valdir, Alex Pretti, Felippe, enfim,
quero aqui agradecer a todos que apoiaram esse evento esportivo. Muitos outros virão com
certeza. Outro convite que gostaria de fazer a toda a população de um modo geral, amanha as
19:30 horas na Escola João Manoel Mengeuelli, discutirmos a questão da saúde, com a
presença do secretário municipal de saúde, o prefeito Sérgio Meneguelli, todos os
funcionários do posto de saúde, os demais vereadores, teremos a oportunidade de debater e
buscar auxilio em favor da população, vamos dar um passo a frente com relação a saúde em
nossas comunidades. No início do meu mandato fizemos um pedido ao secretário de transito,
o coronel Ricardo, para execução de algumas obras por parte da referida secretaria, como
abrigo de ônibus, o nosso trabalho aqui é tentar atender todas as comunidades que necessitam
realmente de proteção e atenção. O nosso clima é muito quente e a população sofre sem uma
cobertura nos pontos de ônibus, realmente essa obra é necessária, sabemos que existe verba na
referida secretaria. Sempre que procuramos o coronel Ricardo ele diz que está fazendo
levantamentos. Enquanto isso o dinheiro fica guardado e os usuários sob o sol ou debaixo da
chuva.............................................................................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência presente.
Gostaria de dizer que hoje estivemos reunidos com a secretária Tais e amanha vamos estar
com o prefeito Sérgio, para ver se a gente consegue trazer os nossos idosos novamente para a
Casa da Cultura aos domingos para se divertirem, o pessoal da 3ª idade merece e precisa do
nosso apoio. Um grande abraço a dona Rosinha. Gostaria de convidar todos os jovens
nascidos entre 2001 e 2007, para na próxima quinta-feira, a partir da 17 horas, e também na
sexta-feira a partir das 08 horas no campo do Jardim Planalto, participarem de um importante
evento, uma grande oportunidade na vida dos nossos garotos, pois vamos ter a presença do
observador técnico do Flamengo, Marcio Wilian, que vai observar os jovens e vai fazer uma
peneira, isso não acontece sempre em Colatina, é uma oportunidade incrível para os jovens.
Por isso estou fazendo esse convite antecipado para que eles possam se preparar para essa
grande oportunidade......................................................................................................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar agradecendo ao Ito, nosso secretário de obras que na semana
passada iniciou a obra de calçamento no Patrimônio do Moschem, sonho de muitos anos e
hoje graças a Deus o secretário está resolvendo essa demanda. Agradecer novamente ao Ito
que se mostrou a disposição nos festejos da Igreja Católica do Bairro Columbia, ele sempre
que pode procura atender a todos que o procuram. Gostaria também de dar mais uma boa
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notícia, estive com o secretário Breno na SEDUMA na semana passada, com relação aos
nossos ambulantes, o processo está em tramitação para conclusão, Colatina vai regularizar
essa profissão, o pessoal do churrasquinho, do food truck, isso é muito bom, pois trabalhar na
indecisão realmente é muito ruim, principalmente para os chefes de família não ter a certeza
do seu trabalho. O secretário Breno, junto com o prefeito Sérgio, estão adequando o processo
e em breve teremos uma boa conclusão, tenho que parabenizar o secretário e o prefeito por
isso................................................................................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Ainda devemos acreditar na boa política, apesar de a situação do nosso país, mas a
questão da Conab, do antigo IBC, é muito importante a força política dos vereadores desta
Casa que foram a Brasília, junto ao deputado Paulo Foletto, mais o deputado Lelo Coimbra,
para que a gente possa fazer daquele espaço uma grande utilidade, visto que hoje não há
nenhuma. O foco maior é a população que tem que ser bem atendida, da mesma forma que
falo sobre a questão da radioterapia em Colatina, quantos políticos estão lutando para trazer
esse tratamento para Colatina, parabéns a todos, independente de quem foi o pai da criança. O
importante é atender a população. Na semana passada estivemos no CRAS dos Bairros São
Vicente e Vila Real, e a situação dos mesmos muito nos preocupa, o muro de arrimo para São
Vicente que precisa ser feito com urgência, agora que vamos ter a época de chuva, período
que nos preocupa muito por conta do relevo da cidade, pedimos ao prefeito pra ver essa
situação, e no Vila Real também existe uma situação preocupante e vamos tentar junto com o
prefeito resolver essas situações. Gostaria de agradecer ao secretário de interior, Bragatto,
esse secretário que tem feito muito com pouco, ele tem trabalhado incansavelmente, sempre
dando prioridade as estadas em que circulam os ônibus escolares. Parabéns e obrigado
secretário Bragatto........................................................................................................................
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Sempre digo que não gosto de ficar aqui agradecendo secretário ou prefeito, porque
acho que eles estão fazendo o papel deles, mas hoje eu quero agradecer a dois secretários e
também ao prefeito, pela obra de São João Pequeno, agradecer inclusive a equipe da
secretaria de obras pelo reparo no calçamento da rua principal do Patrimônio do Moschem, há
muito os moradores vinham pedindo por isso, e aproveitamos para pedir que seja feita duas
trincheiras para coibir a água da chuva e evitar assim maior transtorno. Esse pedido não é
somente meu, mas também do colega Felippe e de toda aquela comunidade. Agradeço ao Ito e
não poderia deixar de agradecer ao secretário de esportes Alcenir, ele atendeu duas
solicitações para levarmos o esportes para a comunidade do 15 de Outubro, pois esporte é
vida, é fundamental na vida das crianças, jovens e adulto também. O secretário Alcenir esteve
na comunidade pessoalmente e com certeza ele levará o esporte a quem desejar.......................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Eu acho que devemos sempre agradecer sim, nesta oportunidade eu agradeço pela
atenção a uma indicação que fizemos junto aos moradores do Bairro Carlos Germano
Naumann, a obra do Beco José Domingos MOndoni, que já vai ser licitada, essa obra vai
proporcionar melhor qualidade de vida para mais de oitenta famílias naquela região. Agradeço
ao prefeito que atendeu o anseio daquela população. Estive conversando com o prefeito sobre
a questão da mobilidade, assunto que Colatina tem que debater para os próximos trinta anos, a
indicação que foi feita sobre a criação do conselho municipal de mobilidade urbana. Hoje
temos quatro modagem de transporte em Colatina, a balsa de Itapina, a permissão com
aproximadamente cem taxistas, temos o transporte coletivo e temos o estacionamento
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rotativo. Quem é hoje que discute a situação da planilha de aumento da corrida do taxi? Não
tem. Só é discutido o transporte coletivo. A discussão que teve em torno do aumento da
planilha do rotativo? Qual o conselho? Não tem. Só é discutido o transporte coletivo. Colatina
hoje tem que ser criado como as grandes capitais que discutem todos os moldais, e aqui na
prefeitura, quem vai avaliar aonde foi ampliando o estacionamento rotativo se está
funcionando. Talvez alguma questão precisa ser revista. Essa expansão, aonde é discutida?
Então, é um conselho com caráter deliberativo que tem que agregar um representante das
empresas, mas também o representante da associação do ciclista, do sindicato dos produtores
rurais, vários segmentos da sociedade para deliberarem sobre essas questões. O conselho é o
mecanismo legal para que possamos, o município ter embasamento para que possa realizar
com técnicos capacitados da administração, avaliar junto com a população, onde terá maior
representatividade, todas essas questões além de diversos assuntos como esse plano que a
gente está pensando para Colatina nos próximos trinta anos. O prefeito se sensibilizou para
que possamos estar implantando o mais breve possível...............................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. Ouvindo a fala dos nobres vereadores, volto a ressaltar a importância de a gente
estar trabalhando em conjunto, o vereador Jarjura colocou uma situação importantíssima para
nossa cidade, onde o prefeito, alguns vereadores e o deputado Foletto foram a Brasília buscar
essa indicação da nossa sociedade, e aqui, junto com Lelo Coimbra, com o prefeito, Jarjura e
mais alguns colegas vereadores, todos nesse mesmo sentido, é realmente fundamental porque
a nossa cidade precisa que todos falemos a mesma língua, todos direcionados a mesma
população, o caminho é esse, nós temos que cobrar, pedir, até pelo fato de a gente andar pela
cidade, cada um de nós aqui devemos nos unir para poder prestar um atendimento de
qualidade a nossa população colatinense. Parabéns aos secretários, ao prefeito e parabéns para
esta Câmara de vereadores, que possamos continuar fazendo um trabalho em conjunto,
inclusive com a sociedade, prefeito, representantes de associações, pois dessa forma acredito
que apesar de tantas situações difíceis que estamos vivendo, a nível municipal, estadual,
nacional e internacional, com seriedade acredito que possamos fazer muito, com
comprometimento e com união, as coisas tendem a melhorar a cada dia...................................
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PDT – ADEUIR FRANCISCO ROSA: Gostaria de
chamar a atenção para o Consorcio Noroeste através da Viação Joana D’arc, eu fiz uma
indicação no mês de julho reivindicando melhores condições de transporte coletivo para o
Bairro Residencial Nobre, haja vista os coletivos chegam apenas em parte do bairro, até a Rua
19 de Abril, retornando em seguida. Mais de 2/3 daqueles moradores ficam desassistidos
nessa questão, e até a presente data não recebi a mínima atenção, nem para essa indicação e
nem para aquela população. E o pior senhor presidente, além de não atender as reivindicações,
diminuíram os horários diários dos coletivos. Fui questionado por vários moradores
reclamando esse absurdo, pois precisamos melhorar o atendimento as pessoas que pagam seus
impostos e trabalham arduamente. Essa é uma obrigação do município, do consorcio noroeste
em atender bem aos usuários. Além de não atenderam a minha indicação, pioraram o serviço
prestado. Deixo aqui um apelo a Viação Joana D’arc que possa atender aos anseios daquela
comunidade...................................................................................................................................
PPS – WADY JOSÉ JARJURA: A gente vem nos debates do dia a dia convocando,
pedindo, brigando com as secretarias, em especial, com a secretaria de obras, estamos
constantemente fazendo indicações e questionamentos, e por fim a secretaria começa a
executar algumas obras especiais no Bairro São Marcos, onde tenho ido com frequência.
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Conseguimos junto a secretaria a reparação da Rua Anchieta, da Rua São Roque e Rua Baixo
Guandú, e estamos discutindo a instalação de um posto de saúde do referido Bairro, já temos
verba liberada,falta apenas alguns ajustes. Estamos junto com o consorcio noroeste, e também
com o Marcelo da Viação Joana D’arc, onde vamos retornar o ônibus para Rua Domingos
Martins, fazer todo o rotativo do São Marcos, vamos fazer inclusive toda a sinalização do
bairro. E na sexta-feira, um idiota, convocou as pessoas a invadir a creche do Bairro São
Marcos, uma área nossa, vocês sabiam? O pessoal do aluguel social invadiu uma área nossa, a
pessoa se chama Solivan, convocou as pessoas do aluguel social a fazer essa invasão. Isso já é
habito desse cidadão, de chegar e invadir. Ele está entrando na área do município. Ele induz
as pessoas ao erro, e o que nós vamos fazer? A comunidade me comunicou imediatamente o
ocorrido e eu fiz o que deveria ser feito. Liguei imediatamente para o prefeito Sérgio, a nossa
secretária Catia Caliari, que imediatamente tomaram posição e com sabedoria e força
necessária, retiraram aquelas pessoas que foram induzidas a invadir uma área nossa. Tem
pessoas acostumadas a invadir, enquanto outras trabalham e lutam. O nosso papel é denunciar
e cobrar sim as nossas ações, e quando o município as faz, nós temos que parabenizar. Muito
obrigado.......................................................................................................................................
PSB – CHARLES HENRIQUE LUPPI: Costumo dizer que na política, mesmo certos,
estamos errados. Por mais que a gente faça a coisa certa, por mais que a gente procure atender
a comunidade, sempre tem alguém para criticar e falar mal. Digo isso porque há alguns meses
estivemos conversando com o diretor do DNIT para tentar agilizar e apressar o processo da
obra da entrada da 2ª Ponte, que vinha se arrastando desde fevereiro. Semana passada, com o
deputado federal Paulo Foletto, eles iniciaram a obra que provavelmente vai até março do ano
que vem, segundo o gerente da obra, e a gente tem postado algumas fotos e tem gente
criticando dizendo que é por ser ano político. De dois em dois anos tem eleição. Claro que a
gente não consegue e nem tem pretensão de agradar a todos, mas quando a gente corre atrás e
as coisas saem realmente, acho que tem que ter o mínimo de reconhecimento. A gente
trabalha e corre atrás para tentar fazer o bem pra toda a cidade, embora muitos não acreditem.
Mas essa é a nossa intenção realmente. Agradeço a todos os vereadores e ao deputado Foletto,
vamos acompanhar essa obra, pois é uma função nossa como fiscalizador.................................
PHS – RENANN BRAGATTO GON: O problema que vou passar aqui não sei quem vai
resolver, mas as comunidades do Carlos Germano Naumann, do 15 de Outubro e Cascatinha
estão com um problema serissimo porque a secretaria de interior está fazendo as estradas
naquela região, e devido a balança do DNIT instalada próximo ao Bairro Columbia, as
carretas estão passando dentro dos bairros estragando o pouco de estrada que resta, como o
calçamento a rede de drenagem, enfim, estão destruindo durante o dia e noite também, as
carretas com sessenta mil quilos passando naquela região. A população pretende interromper
a via já comunicamos a Polícia Militar e também ao DNIT esse absurdo que vem ocorrendo,
mas até agora nada. Conclamo a secretaria de transito para que achemos uma solução para
esse problema porque aqueles moradores não podem pagar um preço alto desses. São
caminhões de granito, de lajotas, telhas, ou seja, colocando a população em risco, danificando
o calçamento, a infra estrutura de um modo geral. São motoristas infratores que estão fugindo
da balança, os moradores estão anotando as placas dos veículos e vamos tomar as
providencias junto ao ministério público pra esse absurdo que está ocorrendo em nosso
município......................................................................................................................................
PP – JUAREZ FADINI: Gostaria de parabenizar o nobre colega Charles duplamente, pelo
seu aniversário e pelas palavras sabias ditas ainda a pouco. Realmente somos fortes e
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devemos elogiar o prefeito e os secretários sim, inclusive esta Câmara de vereadores. Temos
exemplo da BR 259 que estivemos La e novamente fomos em doze vereadores e mais o
deputado, demorou, mas conseguimos, sabemos dos tramites burocráticos que existem na
administração pública, mas a obra está sendo realizada com previsão de conclusão em março.
E tem a questão da Conab, disse muito bem o nobre colega Jarjura, que é um trabalho de
vários vereadores que foram a Brasília e finalmente chegou-se ao ponto de assinar a
transferência daquele complexo que com certeza será muito útil para o nosso município. O
vereador Jarjura falou na semana passada sobre a necessidade de ter associações de moradores
de bairros fortes, pois somente assim eles chegam a nós, e nós chegamos ao prefeito e as
autoridades competentes. E a comunidade de Maria das Graças teve nova diretoria eleita para
o biênio 2018 – 2019: Marlene Altoé, Moreia, Cenair Viganor, Flavia Viganor, Glaucia,
Delmo, Paulo Lucas, Soneli, Iomar, Aleci, Tei e Maria Seidel. Tenho certeza de que com esse
grupo a associação será forte e bastante útil para o bairro, para o prefeito, para nos vereadores
e para Colatina..............................................................................................................................
PSD – JORGE LUIZ GUIMARÃES: Ouvindo atentamente aqui sobre o DNIT, as vezes as
coisas nos passam despercebidas, no passado eu travei uma briga na região do Santa Helena
onde foi feita uma rotatória, os veículos passavam em grande velocidade, e foi preciso fazer
uma manifestação e realmente fizemos, colocamos fogo na pista interditando a passagem dos
carros, e agora estou sendo convidado pelo moradores próximo a empresa Ribeiro Cereais,
caso ninguém tome uma providencia, o DNIT ou a prefeitura, que tomem responsabilidade
sobre aquela rota vazada que desce do São Marcos. O outro lado foi resolvido. Mas realmente
nós vamos fechar a pista, colocar fogo porque infelizmente muitas coisas só funcionam com
rebeldia. É muito triste, mas é a realidade. Eu como vereador ter que me manifestar fechando
uma rodovia por conta de irresponsabilidade de certas pessoas. Gostaria de fazer um
agradecimento a equipe de enfermagem do bairro Maria das Graças pelo trabalho especial e
espetacular que vêm realizando na comunidade. Agradeço em especial a enfermeira Carina, o
doutor Heitor, o Aninho, que não mediram esforços em ajudar no processo de sepultamento
de amigo que foi a óbito no último sábado. O secretário Ito que disponibilizou um ônibus por
se tratar de família humilde, do senhor Adilson Cosme, morador do Santa Helena, obrigado a
todos pelo apoio e pela solidariedade prestada.............................................................................
SOL – WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Complementando a fala de alguns colegas
quero dizer que tudo soma para o bem. Tivemos a oportunidade junto com o capitão Adeuir, e
o secretário de obras o Ito, fomos ao Bairro Antonio Damiani, acredito que a minha presença,
a minha fala somou para a realização daquelas obras de instalação de quebra-molas, e depois
fomos até o Bairro Vicente Soella onde havia um pedido meu e, com a presença do nobre
colega Adeuir ali para somar também, aquela obra foi atendida e devo dizer que estamos de
parabéns realmente. Agradeço a secretaria de obras que, com poucos recursos, vem fazendo
milagres atendendo aos nossos pedidos. E juntamente com o secretário de transito, tivemos o
privilégio de afixar a sinalização dos quebra-molas, sabemos que a população anseia por
obras, e com a ajuda de moradores e amigos, Robinho, Jocélio e do Lia, e os quebra-molas
foram feitos com asfalto. Todos nós estamos de parabéns por juntos trabalharmos pelo
município. Quero manifestar meu apoio ao nobre colega Jorge com relação a manifestação
que estão pretendendo fazer, realmente a situação é muito perigosa e estamos aqui para fazer
o nosso município cada dia melhor...............................................................................................
TRIBUNA LIVRE: o senhor Fábio Alexander Armond Teixeira, secretário de administração
e finanças do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina, presidente da Central de
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Associações e presidente da Associação de São Pedro Frio, usou a tribuna livre para falar do
resultado das eleições sindicais ocorrido no dia 1º de outubro, onde a chapa 1, chapa do
sindicato encabeçada por ele e pelos membros dos quatro municípios que formam a base do
sindicato, saiu vencedora com mais de seiscentos votos de diferença da chapa concorrente.
Ele fez um agradecimento aos dois mil e quinhentos sócios que compareceram na eleição e
registrou os nomes da futura diretoria que foi renovada em quinze novos membros. E ainda
falou dos treze compromissos de trabalho, que o Sindicato é uma entidade que não tem
partido nem exclusividade partidária, e que o papel principal é organização aos trabalhadores.
O senhor Fabio finalizou convidando a todos para participarem de um seminário, em
referencia ao rompimento da barragem de Mariana, com o tema: “Somos todos atingidos,
Dois anos de impactos sociais e ambientais de luta por justiça” que será no próximo dia 22 as
19 horas no auditório da Diocese de Colatina...............................................................................
O presidente Jolmiar colocou em discussão os requerimentos de urgências solicitados pelo
vereador Wanderson, sendo todos aprovados...............................................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2017: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
ORDEM DO DIA: única discussão do Projeto de Lei Substitutivo nº 003/2017 do Poder
Executivo Municipal, que Altera a redação do artigo 21 da Lei nº 6.415, de 16 de junho de
2017, que Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de
2018: “Aprovado por Unanimidade”............................................................................................
Segunda e ultima discussão do Projeto de Lei nº 089/2017 de autoria do Poder Executivo
Municipal, que Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação
que caracterize seu abandono: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelos Vereadores:
Marlúcio Pedro, Jorge Guimarães, Charles Luppi, Eliésio Bolzani, Wady Jarjura e Renann
Bragatto.........................................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 093/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 092/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre alteração de demonstrativo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2018: “Aprovado por Unanimidade”.............................................................
Segunda e última discussão do Projeto de Lei nº 091/2017 de autoria do Vereador Wady José
Jarjura, que denomina Rua “Valmir Inácio do Rosário”, no loteamento Monte Moriá, bairro
Wady Miguel Jarjura: “Aprovado por Unanimidade”..................................................................
Única discussão do Requerimento nº 238/2017 de autoria do Vereador Jolimar Barbosa da
Silva, ao secretário municipal de transporte, transito e segurança, requerendo informações
sobre vagas do estacionamento rotativo em Colatina: “Aprovado por Unanimidade”, discutido
pelos Vereadores: Eliésio Bolzani, Zaqueu Alves e Renann Bragatto.........................................
Única discussão do Requerimento nº 239/2017 de autoria do Vereador Jolimar Barbosa da
Silva, a empresa FACOM, requerendo informações sobre vagas no estacionamento rotativo:
“Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo vereador autor.....................................................
Única discussão do Requerimento nº 240/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
requerendo operação tapa buracos ao longo da Rua Dido Fonte, Bairro Aparecida: “Aprovado
por Unanimidade”.........................................................................................................................
11

12

Única discussão do Requerimento nº 241/2017 de autoria do Vereador Adeuir Francisco
Rosa, solicitando cópia das notificações de transito (multas) que foram submetidas a
julgamento, bem como os respectivos pareceres: “Aprovado por Unanimidade”........................
Única discussão do Requerimento nº 245/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
requerendo estudos para prorrogação do contrato da prefeitura com a Associação de
Moradores do Bairro Honório Fraga: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo vereador
autor..............................................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 173/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França
Bravo, de aplausos a jovem atleta Milena Moraes Pizzin: “Aprovada por Unanimidade”..........
Única discussão da Moção nº 175/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França
Bravo, de aplausos ao jovem atleta João Vitor Lirio: “Aprovada por Unanimidade”..................
Única discussão da Moção nº 177/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de
aplausos ao jovem Gabriel Mendes Fadini: “Aprovada por Unanimidade”.................................
Única discussão da Moção nº 178/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de
aplausos a equipe ASIMOV – IFES Campus Colatina: “Aprovada por Unanimidade”..............
Única discussão da Moção nº 180/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França
Bravo, de aplausos ao atleta Thiago Osmar Peichinho Mageste: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Nada mais a tratar, a Sessão foi encerrada e compareceram os Vereadores: Audréya Mota
França Bravo, Adeuir Francisco Rosa, Charles Henrique Luppi, Eliésio Brás Bolzani, Felippe
Coutinho Martins, Jorge Luiz Guimarães, Jolimar Barbosa da Silva, José Luiz Muniz Araújo,
Juarez Vieira de Paula, Juarez Fadini, Marlúcio Pedro do Nascimento, Renann Bragatto Gon,
Wady José Jarjura, Wanderson Ferreira da Silva e Zaqueu Alves Pereira. O presidente
vereador Jolimar Barbosa da Silva, deu por encerrada a Sessão Ordinária, convidando os
senhores edis para a próxima em dia e hora regimentais, finalizando, lavrou-se a presente Ata
que será assinada depois de aprovada. Sala das Sessões, 20 de Novembro de 2017.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário

12

