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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 27 de Novembro de 2017.
Quadragésima Terceira Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado
do Espírito Santo, do 1º período da décima oitava Legislatura.
Aos vinte e sete 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 nº
097/2017 de autoria do Vereador Juarez Fadini, que Dispõe sobre a avaliação periódica das
estruturas físicas das escolas da rede pública municipal de ensino e dá outras providências:
“Ao presidente para despacho”.....................................................................................................
Projeto de Lei nº 098/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, que Institui a
gratuidade de entrada para Policiais Militares, Guardas Civis Municipais, Agentes da
secretaria do Estado da Justiça e Agentes de Transito, mediante apresentação de identidade
funcional e meia entrada aos seus dependentes Às sessões de cinema, teatro, show, feiras,
exposições e eventos culturais e esportivos: “Ao presidente para despacho”..............................
Requerimentos nºs: 248 e 249/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, requerendo
a planta da Praça do Residencial Jardim Tropical, no Bairro Mário Giurizatto, e ao diretor do
SANEAR, informações sobre os créditos de duplicidade: “A ordem do dia da próxima sessão”
Requerimento nº 250/2017 de autoria do Vereador Wanderson da Silva, requerendo
informações a secretaria municipal de educação, sobre funcionários auxiliar de serviços
gerais: “A ordem do dia da próxima sessão”................................................................................
Requerimento nº 251/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, requerendo
informações sobre início da obra de reforma do Posto de saúde do Bairro Maria das Graças:
“A ordem do dia da próxima sessão”............................................................................................
Requerimento nº 252/2017 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, requerendo
informações sobre projeto de reforma do Estádio municipal de Colatina: “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Moção nº 181/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de aplausos a nova diretora da
escola Professora Carolina Pichler, Giseli Bongiovani: “A ordem do dia da próxima
sessão”...........................................................................................................................................
Moção nº182/2017 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da Silva, de pesar pelo
falecimento do senhor Wagner Arruda: “A ordem do dia da próxima sessão”............................
Moção nº 183/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, de pesar pelo falecimento
do senhor Geraldo Pinto Ribeiro: “A ordem do dia da próxima sessão”......................................
Moções nºs 184 e 185/2017 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de pesar pelo
falecimento da senhora Nalvi Maria Barcelos Climaco e do senhor Isaque Silvestre da Costa:
“A ordem do dia da próxima sessão”............................................................................................
Moção nº 186/2017 de autoria da Edilidade, de pesar pelo falecimento da senhora Lucia
Bassetti Fadini: “A ordem do dia da próxima sessão”..................................................................
Moção nº 187/2017 de autoria da Edilidade, de pesar pelo falecimento do doutor Anselmo
Soares: “A ordem do dia da próxima sessão”...............................................................................
Indicações nºs: 966, 967, 968, 979 e 980/2017 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da
Silva, solicitando: calçamento da Rua Nelson do Carmo, da Rua Mauro Costa e da Rua
Wosvaldo Marim Rodrigues, no Bairro Carlos Germano Naumann; instalação de faixa
elevada próximo a escola Manhãs de Andrade e poda de arvores na Avenida Luiz Dalla
Bernardina, próximo ao colégio Marcelo Correa: “Encaminham-se”..........................................
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Indicações nºs: 969, 970 e 971/2017 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, solicitando:
cobertura da academia popular localizada na Avenida Moacyr Dalla; vaga de estacionamento
Gratuito em frente as farmácias e drogarias, e reparo do calçamento da Rua Castro Alves,
Bairro Adélia Giubertti:”Encaminham-se”...................................................................................
Indicações nºs: 972, 973, 982 e 983/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
solicitando às autoridades competentes, a reforma e expansão do posto de saúde do Bairro
Luiz Iglésias; instalação de redutores de velocidade eletrônicos na entrada do Bairro Morada
do Sol, bem como a tapagem de buraco na Avenida Castelo Branco: “Encaminham-se”...........
Indicações nºs: 974, 975, 976 e 977/2017 de autoria da Vereadora Audreya Motta França
Bravo, solicitando: operação tapa buraco e troca de bueiros em rua do Bairro Perpétuo
Socorro; construção de rampa de acesso na entrada da escola Maria Ortiz em Itapina, e a poda
das arvores da praça localizada próxima a escadaria João Neri, Bairro Operário:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Indicações nºs: 984 e 985/2017 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, solicitando
vaga de estacionamento para deficientes físicos na Avenida Silvio Avidos em São Silvano, e o
complemento do guard rail sobre o muro em rua do Bairro Alto São Vicente: “Encaminhamse”..................................................................................................................................................
Indicação nº 981/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando reforma da
trincheira existente no Bairro Carlos Germano Naumann, próximo a sinuquinha Aparecida:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Da cidadã Sara Septimio Alves Fadini, propondo projeto de lei municipal: “Ciente”.................
Indicação nº 978/2017 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, solicitando operação
tapa buracos ao longo da Rua Dido Fontes, Bairro Nossa Senhora Aparecida: “Encaminhase”..................................................................................................................................................
Ofícios GAPRE 779, 781 e 786/2017 em respostas aos Vereadores Wady José Jarjura, Adeuir
Francisco Rosa e Juarez Fadini: “Ciente”.....................................................................................
Ofícios SANEAR 353 e 354/2017 em resposta ao Vereador Jorge Luiz Guimarães: “Ciente”...
Com a palavra, o presidente vereador Jolimar Barbosa da Silva: Senhores vereadores, eu
gostaria de falar a respeito de uma informação incorreta que está correndo na cidade, gostaria
de deixar bem claro para a população que esta Câmara Municipal recebeu, do tribunal de
Justiça, um pedido de informação acerca de algumas leis que foram votadas por esta casa no
passado. Esse pedido foi provocado pelo Ministério Público Estadual, que entrou com um
pedido de inconstitucionalidade de uma emenda. O que chegou para nós foi simplesmente um
pedido de informação. Na cidade e redes sociais estão ocorrendo boatos, mas na verdade nós
recebemos apenas um pedido de informação................................................................................
Pela ordem, o vereador Zaqueu solicitou um minuto de silencio pelo falecimento da senhora
Nalvi Maria Barcelos e Isaque Silvestre da Costa........................................................................
Pela ordem, o Vereador Marlúcio solicitou a mesa diretora que na votação das matérias o
Regimento Interno seja seguido a risca.........................................................................................
ORADORES: AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO – Senhor Presidente, Senhores
Vereadores e assistência presente. Hoje uso esta tribuna para prestar esclarecimentos a
população, tendo em vista que no ultimo final de semana, o meu nome e o nome alguns
colegas vereadores circulou em vários grupos de wat zap, face book, pessoas com
informações desencontradas, sem procedência verídica acaba se espalhando rapidamente,
principalmente nas redes sociais. O que está acontecendo na realidade é que a Câmara
Municipal recebeu uma notificação do tribunal de Justiça pedindo uma informação onde a
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procuradoria geral do Estado está entrando com uma Ação de Inconstitucionalidade numa
emenda a Lei Orgânica do nosso município, que fala sobre a questão do numero de
vereadores. Até o presente momento é tão somente o que está acontecendo. Essa
correspondência foi recebida pelo nosso presidente Jolimar, e pelo chefe do poder executivo
Sérgio Meneguelli, o nosso desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, deu seu
despacho pedindo que, tanto a Câmara quanto o executivo, encaminhe informações acerca
dessa ação que está em tramitação. Então população colatinense, pode ficar despreocupada
que nenhum vereador será afastado. Agradeço as mensagens de apoio e o carinho que tenho
recebido, sinal de que o nosso trabalho esta sendo reconhecido. Fico feliz porque a presença
dos 15 vereadores no município de Colatina é legal e é necessária, tendo em vista muitas
demandas que cuidamos diariamente. Até o presente momento não existe nenhum pedido de
afastamento de nenhum vereador. A Câmara vai prestar as informações solicitadas e nós
estaremos acompanhando. Gostaria de fazer um agradecimento especial a escola SESI que na
semana passada convidou a Associação Amigas para o Bem Viver, e fizeram uma doação
muito considerável para darmos continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela referida
associação, como a fabricação de próteses, de perucas, e acompanhamento a pacientes com
câncer. Essa gincana promovida pelo SESI culminou na arrecadação de quase seis mil
toneladas de tampa de garrafa pet, o meio ambiente agradece, perfazendo um total de oito mil
reais. Que essa ideia seja aproveitada pela secretaria municipal de educação nas nossas
escolas, uma forma de educar as nossas crianças em preservar o meio ambiente. Reforço o
convite da secretaria de educação para o lançamento do Programa Oficial Criança Feliz, esse
é um programa muito importante para o nosso município e muitas crianças serão beneficiadas,
sexta-feira no auditório da APAE, com a presença do Ministro de Desenvolvimento Social
Osmar Terra e outras autoridades que virão prestigiar.................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Com relação as palavras da nobre colega Audreya, gostaria de deixar bem claro para
a população que as informações solicitadas são referentes ao ano de 2011. Eu ainda não era
vereador e no entanto, não quero jamais desapontar as pessoas que acreditaram em mim,
tivemos mil, quinhentos e cinco votos, e o meu nome apareceu entre os vereadores, mas eu
não vou decepcionar as pessoas que confiaram na minha pessoa. Faço aqui um trabalho reto,
sincero, honesto e, acima de tudo, com bastante equilíbrio. Tenho a certeza de que teremos
um final feliz, os Desembargadores têm sensibilidade e acima de tudo o melhor é ser correto
nas decisões, e a decisão que vier, nós acataremos, embora acreditemos que virá uma decisão
favorável, pois quem está certo, está certo. Gostaria de falar de uma indicação que fizemos
com relação a necessidade de se fazer o complemento de um guard rail que fica após uma
curva onde constantemente acontece acidentes. Como vocês podem ver através da fotografia,
na Rua Antonio Cheroto, Bairro Alto São Vicente, quase que esse veículo caiu, mas Deus o
segurou e não trouxe transtorno maior. Que o secretario de transito e transporte possa tomar
essa providencia, inclusive o secretário de obras Ito, que também possa tomar providencias o
mais rápido possível......................................................................................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Eu queria enaltecer a grandeza do nosso município. A gente vê que somos sempre o centro
das atenções. Colatina hoje ela tem como sede várias ações que envolvem o noroeste do nosso
Estado. O consorcio CONDOESTE compreende 21 municípios e a sede dele é em Colatina
como presidente Gilson Amaro e vice-presidente o prefeito Sérgio Meneguelli. O que é esse
consorcio? É um consorcio público que extermina o lixão. Temos também um centro regional
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de especialidades onde abrange 18 municípios, temos o consorcio SIM com integração de 14
municípios que tem por presidente hoje o Pedro e o próximo presidente será o prefeito Sérgio
Meneguelli. Temos também a superintendência de educação sob o comando da professora
Maricelis que abrande 10 municípios sede em nossa cidade. Temos o CEASA que abrange 18
municípios. Em bastante especial, temos o Hospital Silvio Avidos que atende no mínimo 21
municípios do Estado e de outros estados também. Porque estou levantando essa ação, dando
uma panorâmica do que é Colatina, o que representa ela a outras cidades? É porque nós,
tivemos a felicidade no dia 14 de março foi implantada uma nova formula da Polícia Militar
fazer um trabalho em nosso estado, foi implantado o CPO Noroeste – Comando de
Policiamento Ostensivo, e nós tínhamos uma área ociosa há muito anos. Trouxe as fotos desse
imóvel que estava ocioso. No dia 15 de agosto o governo do Estado do Espírito Santo em
cessão de comodato, liberou para a Policia Militar uma área de 956 mil metros dentro de São
Silvano para que seja instalado o CPO Noroeste. Vejam o que nós tínhamos parado e ocioso
dentro da nossa querida São Silvano, uma área fantástica, linda e que agora vai comandar três
batalhões, o 2º o 8º e o 11º. Temos o comando do Coronel Assis, do coronel Porto e major
Matos. Esteve presente o coronel Lube que vai fazer todo o projeto estrutural para que
tenhamos um sentimento, uma possibilidade de ter na Grande São Silvano, não somente São
Silvano, mas todo o Noroeste. Vejam que área linda, é nossa. Estava parada há mais dez anos,
já foi CIDA, já foi os Correios, já foi a nobre veículos e hoje vai ser o comando ostensivo da
Polícia Militar da região Noroeste do Estado do Espírito Santo. Essa é uma ação fantástica,
Colatina passará a ter uma gestão onde todos os trabalhos estratégicos da Polícia serão feitos
dentro da nossa cidade. Mais uma vez Colatina sai na frente, desponta com qualidade, e em
uma área que nós mais uma vez conseguimos e assim terá mais tranquilidade toda a nossa
população, pois teremos dentro de São Silvano um Policiamento ostensivo, viaturas, polícias,
tudo, que poderá nos dar a segurança que merecemos. Faremos com que a nossa cidade possa
estar em um imóvel nosso. Como temos o IBC, mas de trinta anos de luta. Nós temos que
tomar posse do que é nosso, não podemos perder essa oportunidade. Dia 15 de agosto o
governo do Estado repassou para a Polícia Militar essa belíssima área, que é nossa e que
estava sendo acabado pelo tempo, pelo desuso, mas hoje se Deus quiser estamos lacrando o
mês de novembro, onze meses de mandato, com mais uma ação positiva, direcionada a
proteção, a segurança e a qualidade de vida da nossa população................................................
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Na semana passada estive reunido com os deputados da Vitória e
Euclerio Sampaio, todos empenhados em trazer benefícios para a comunidade do Bairro
Columbia, onde existem algumas áreas ociosas que pertencem ao município e ao Estado,
pretendemos em breve estar com o projeto para a instalação de um belíssimo campo de
futebol sete socyet para atender a demanda daquela comunidade que não dispõe de nenhuma
praça ou local que possam praticar esporte e lazer. Gostaria de enaltecer o apoio e o trabalho
dos nobres deputados que estão nos atendendo com toda a atenção e carinho. Aproveitar para
lembrar a população do Bairro Aparecida e comunidades vizinhas que amanha e quinta-feira,
teremos aula de zumba a partir das 19:30 no belo ginásio de esporte do nosso querido
Aparecida......................................................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de fazer minhas as palavras da nobre colega Audreya e do nobre
colega Adeuir, nós fomos eleitos e vamos cumprir, se Deus assim permitir, os quatro anos de
mandato. Estou vereador, mas minha profissão é o transporte escolar, estou tendo o privilégio
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de terminar esse ano na direção de um veículo meu trabalhando, e pude ver como cresceu o
numero de veículos em nossa cidade, e como o nosso transito é municipalizado, hoje eu pedi
ao nosso secretário de transito que ajude com relação ao embarque e desembarque das nossas
crianças, essas que são o futuro do nosso Brasil, o bem mais precioso dos pais. Estamos com
dificuldade na hora de apanhar e entregar a criança justamente por falta de espaço, muitos
deixam seus veículos estacionados, atrapalhando assim o nosso trabalho com segurança no
embarque e desembarque. Que o secretário e a polícia militar também nos dê esse auxílio, nós
que transportamos o bem maior do pai e da mãe. E as pessoas que buscam seus filhos na
escola, que procure encostar um pouco mais distante para não dificultar quem vai buscar
várias crianças, no mínimo, temos quinze crianças para apanhar de uma só vez, e o local mais
próximo da escola é mais seguro. Espero contar com a compreensão de todos, inclusive da
Polícia do 8º Batalhão. Muito obrigado........................................................................................
Pela ordem, o Vereador Marlúcio solicitou autorização para se ausentar da sessão em virtude
de ter uma reunião agendada com a comunidade, o que foi autorizado.......................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar agradecendo o convite para estar na comunidade Reta Grande,
uma reunião excelente onde as demandas colocadas acredito que serão resolvidas, estarei
sempre a disposição da comunidade. Mais uma vez venho falar de um assunto bastante dito
aqui nesta tribuna, inclusive deixei algumas sugestões para o nosso prefeito, com relação a
nossa feira livre, sinceramente estive no sábado e felizmente o clima não estava tão quente,
mas a minha preocupação é quando chegar o verão realmente, ai a situação vai ficar muito
difícil. Não muito quente as nove horas da manha os produtos como hortaliças já estavam
estragando, fora o calor e o clima extremamente abafado que acaba prejudicando a feira de
um modo geral. Portanto, vou pedir novamente ao prefeito, encarecidamente, que possamos
tentar fazer alguma melhoria para os nossos feirantes. Gostaria de parabenizar o secretário
Distone, o transito melhorou realmente, mas não podemos deixar que os feirantes fiquem sob
o sol e o calor forte, uma situação insuportável que não agrada nem aos feirantes e nem a
população. Temos que rever essa situação com relação a questão da estrutura e segurança para
esses trabalhadores e para os clientes, isso é possível, temos que discutir mais a respeito. A
situação da feirinha da noite é outro assunto que gostaria de chamar a atenção, um local
agradável para as famílias, hoje a situação é tão outra, escuro, muitos mendigos, e as pessoas
estão participando cada vez menos, menos barraquinhas, enfim, que o prefeito pense nisso
com carinho, que estudemos alternativas para fazer naquela área uma área nobre para atender
os feirantes e as feirinhas, vamos conversar com os nossos deputados, senadores, governador,
para que seja tomada uma posição porque no verão realmente a feira livre vai ficar
insustentável e impraticável..........................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jarjura: apenas para acrescentar que Colatina, além de todas as ações
feitas, temos também a gerencia regional de Colatina que abrange 37 municípios e 04
agencias, a de Aracruz, Linhares, Nova Venécia e São Mateus...................................................
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Hoje eu quero somente agradecer a secretaria municipal de Obras pela obra de
iluminação das Ruas Cecília Lavagnoli e Honório Garlon. Não poderia deixar de ressaltar que
recebi uma correspondência do diretor da Vale do Rio Doce o senhor Carlos Brasil, que estará
em Colatina no próximo dia 1º quando nos dirigiremos ao viaduto sobre a Vale para que os
loteamentos existentes por ali possam fazer o acesso para levar água para os demais
loteamentos do Bairro Luiz Iglésias. A respeito dos trilhos para fazer as trincheiras que eu
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pedi, obterei a resposta nesse dia. Outro fato que não poderia me furtar de dizer é que
estivemos juntamente com a Defesa Civil no Posto de saúde da Grande Maria das Graças,
onde estamos aguardando o laudo com relação aos acontecimentos que por La vem
ocorrendo, parece-me que o imóvel está cedendo, uma obra nova, não tem dois anos, mas é
incrível realmente o que está acontecendo. Agradecer também ao SANEAR que vem fazendo
um brilhante trabalho atendendo nossas reivindicações, a ultima foi na Avenida Vitória,
colégio José Fachetti, graças a Deus as enormes arvores que estavam atrapalhando foram
podadas e ficou muito bom, inclusive quero parabenizar a pequena grande Andreia pelo
excelente trabalho frente a direção da referida escola.................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de chamar a atenção dos nobres colegas a uma situação previsível que
aconteceu com as auxiliares de serviços gerais do município. Boa parte delas são DTS, e terão
o contrato recindido, muitas delas me procuraram para saber como ficará a situação das
mesmas. Procurei a secretaria de educação e a informação é que devido ao concurso público
ocorrido recentemente, serão contratadas vinte pessoas para assumir e após serão chamadas
pela lista de aprovação até compor todo o quadro. Se por um acaso faltar outras DTS serão
chamadas. A princípio serão os vinte concursados que serão efetivados e nós vamos
acompanhar todo esse processo. Com relação ao trabalho voluntário, gostaria de mostrar um
que a comunidade do Moacyr Brottas realizou, era um terreno baldio, a comunidade se uniu,
fez a devida limpeza e construíram um lindo parquinho, como vocês podem observar através
das fotos. Fizeram rifas e conseguiram proporcionar um lugar excelente de lazer para as
crianças do bairro, e quero parabenizar realmente a comunidade do referido bairro pela
exemplar iniciativa. Vale destacar que existe um grupo os Vicentinos que fazem trabalho
voluntário nas comunidades atendendo as famílias carentes, no Buraco da Comadre, no
Tucanos, no Ayrton Senna, Amigas do Bem Viver, enfim, é importante que cada um de nós
não espere apenas pelo poder público, nós podemos fazer a nossa parte também e muito bem,
temos vários exemplos disso.........................................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de agradecer aos colegas vereadores pela votação da moção de aplausos ao
Gabriel Mendes Fadini, que há onze anos formou-se em engenharia mecânica, e há dez anos é
engenheiro da Petrobrás, já trabalhou no município de Anchieta, no estado do Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e em Pernambuco. Há dois anos está ajudando a construir a plataforma
para trazer ao Brasil, atualmente está na China, e hoje nos dá o prazer de sua visita. Muito
obrigado Gabriel e parabéns. Não poderia deixar de parabenizar todos os advogados de
Colatina pela realização da 1ª Corrida da OAB, mais de 180 participantes, foi um sucesso
realmente e teve o apoio da nossa secretaria de esportes e da prefeitura municipal de Colatina.
Gostaria de também parabenizar os nossos garotos da Copa a Gazetinha que estiveram em
Itaguaçú, foram vencedor nas três categorias, vale destacar três garotos, o Neto, o Ito e o
Dierge, que chamaram a atenção do pessoal da Bahia, estão querendo levá-los, sinal que o
trabalho está sendo bem feito. Na ultima quinta-feira aconteceu a peneira com o observador
técnico do Flamengo, o senhor Olmir, 218 atletas foram observados nessa oportunidade e na
sexta-feira mais 78 atletas. Doze desses foram selecionados para a segunda etapa. Sei que
ainda há muito a acontecer, mas vale destacar a importância do nosso trabalho, da secretaria
de esportes, dos professores, enfim, de a toda a equipe, inclusive vários atletas selecionados
são de Colatina. além do futebol, temos em destaque o Karatê, a federação espírito-santense
de karate divulgou o seu ranking, um excelente trabalho que a ACK vem fazendo em nosso
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município, dirigida pelo professor Spalenza, que hoje é funcionário da secretaria de esportes,
e está em primeiro lugar no ranking da federação. A ACK conquistou 90 medalhas, 58 de
prata, 70 de bronze. Vejam que lindo trabalho está sendo feito com os nossos jovens, que
poderiam estar envolvidos em coisas ruins, estão participando ativamente do esporte. Por isso
volto a afirmar que esporte é vida e que devemos fazer um trabalho voltado para mantê-los
focados nas diversas modalidades esportivas, para formarmos cada vez mais cidadãos de
bem................................................................................................................................................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Primeiramente gostaria de agradecer ao secretário de obras que atendeu uma indicação
fazendo o reparo na trincheira existente na Avenida Fidelis Ferrari indo para a sede da TV
Gazeta. Com relação a questão da saúde, estamos bastante preocupados com a situação dos
novos Postos de saúde construídos em Colatina, inclusive do Bairro Maria das Graças. A
porta do mesmo não está fechando, estive pessoalmente verificando e realmente aquela
construção e outras mais, precisam ser reparadas. Segundo informações do próprio secretário
de saúde, Tadeu Giubertti, existe um processo na procuradoria do município convocando as
construtoras para fazer os devidos reparos, pois são obras novas e não pode ficar assim. As
empresas executaram um trabalho de péssima qualidade em Colatina e precisam ser punidas
por isso..........................................................................................................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Emitimos uma ordem de serviço para a Salvador engenharia para que fossem
trocadas as lâmpadas da Avenida José Fachetti, Bairro Riviera, tem aproximadamente uma
semana e gostaria de chamar a atenção da referida empresa por não ter sido atendido, sendo
que no site a empresa diz que num prazo de 72 horas para fazer troca ou substituição de
lâmpadas. Vou convocar um representante dessa empresa para conversar com os vereadores,
inclusive faço esse convite aos demais colegas vereadores porque sei que a reclamação não é
pouca relação a isso, a participarem dessa reunião para que sejamos esclarecidos sobre o
critério usado e assim possamos esclarecer para a população que tem nos cobrado
constantemente. Estivemos visitando a escola de Paul de Graça Aranha com relação a
reforma, juntamente com o secretário Ito, o colega Renann, eu tirei algumas fotografias para
mostrar a situação da escola a qual há muito está abandonada em termos de obras e
infraestrutura. Já conversei com o prefeito Sérgio o qual se disponibilizou em nos ajudar, a
nossa próxima visita será com um engenheiro para que seja feito um levantamento das
necessidades para que possamos dar atenção especial a essa escola que comporta
aproximadamente 140 alunos. Os professores e alunos são excelentes, inclusive fizemos uma
homenagem, trabalham com carinho e amor, mas falta estrutura física adequada. Por isso
chamo a atenção do prefeito e do secretário que nos ajude a reformar para dar uma condição
melhor aos alunos e professores que realmente são merecedores.................................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar que a Associação de moradores do Bairro Carlos Germano
Naumann, mantém um projeto cultural com mais de 60 alunos de Karatê gratuitamente, além
do karatê tem a capoeira e o futsal. Apoio esse projeto e quero parabenizar principalmente a
associação de moradores do bairro pela união e esforço em manter os projetos sociais na
comunidade. Gostaria de reforçar as palavras do colega Juarez Fadini com relação a questão
das novas obras, no caso, destaco a CEIM Padre José Bertolo do Bairro Vila Lenira, é uma
escola inaugurada há dois anos e a situação da mesma está cheia de infiltrações. Mas quero
parabenizar a secretaria de educação e o município que já abriram processo contra a empresa
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e vai apurar o serviço mal feito. Vamos acompanhar junto ao município, e se for provado que
o dinheiro público foi usado indevidamente, a empresa vai ter que refazer os reparos, pois foi
dinheiro do governo federal investido e em pouco tempo a escola está com problemas. O
processo já foi encaminhado pela direção da escola à secretaria de educação, já foi à
procuradoria e os engenheiros do município já estão fazendo a avaliação. Gostaria de colocar
a situação que se encontra hoje o Bairro Carlos Germano Naumann, depois das chuvas a
quantidade de buraco as margens daquela rodovia que desde o início do ano não foram
solucionados. Entrei em contato com o secretário de obras e assim que iniciar a nova etapa de
asfalto ele se prontificou e se colocou a disposição para fazer os reparos como também a
limpeza das galerias do bairro. Enquanto estamos aguardando a obra de cinquenta milhões do
governo federal, sabemos que é uma obra delicada, mas que seja feita a limpeza da galeria
para dar uma melhor qualidade para aquela população................................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de abordar um assunto da comunidade de Boapaba, com relação
a captação de água que está muito ruim, há um problema grave, temos feito alguns pedidos ao
SANEAR com relação a limpeza, e há algum tempo juntamente com o município e empresa
particular daquela comunidade, foi feita uma barragem para captação da água. Pois bem, hoje
eu pedi ao setor de administração que entre em contato com o senhor Braz Damiani, ele que é
proprietário de um terreno, que ele dê permissão porque os canos serão enterrados perto da
divisa, ele se mostrou solicito e acredito que essa semana vamos conseguir resolver e obter a
autorização. Que o SANEAR possa fazer a obra de captação na barragem e resolvermos de
vez com esse problema em Boapaba. Gostaria de falar a respeito da tramitação do processo da
reforma da nossa ponte, hoje encerrou o tempo de recurso das empresas que haviam
participado da licitação. Amanha será publicado e dia 30/11/2017, as 13 e 30 horas, será feita
a abertura da proposta. Tudo está caminhando até o momento, apenas uma empresa está
habilitada, a empresa chama-se Calazans, até o momento e nós vamos acompanhar de perto
todo o processo para que seja feito um serviço de qualidade, inclusive desde 2013 estamos
lutando para que seja concluído para o bem da nossa comunidade. Muitas pessoas do distrito
simplesmente não colaboram com nada, mas querem denegrir e falando o que não deve, quero
reafirmar que vou continuar trabalhando por Boapaba e por Colatina, se isso incomoda a
alguém, elas será muito mais ainda porque eu vou continuar trabalhando muito mais. Que
Deus me dê muita saúde porque pretendo continuar cada vez mais, estarei de portas abertas
para quem precisar de minha ajuda com relação a ajudar o distrito de Boapaba.........................
ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar sobre uma indicação que fiz para o Bairro Aparecida, na Rua Dido
Fontes, a rua principal que passa o ônibus e a mesma está bastante danificada, pedi ao
secretário que faça uma operação tapa-buraco porque a situação está prejudicando o trafego
dos veículos devido ela estar com muitos buracos. Os moradores me cobraram e espero que o
secretário Ito possa atender aquela comunidade. Outra cobrança é com relação a situação em
frente a padaria do Oseas que também está fazendo vergonha, e os moradores me cobram
diariamente uma vez que eu fui eleito para representar a população. Mais uma vez eu peço
que olhem com carinho para essas cobranças para que os moradores sejam bem assistidos em
suas comunidades, eu estarei aqui sempre cobrando dos secretários competentes para que as
obras sejam realizadas. E na subida do Bairro Ayrton Senna as canaletas estão danificadas
devido as chuvas e precisam ser reparadas para que o serviço não seja perdido e o dinheiro
publico não seja desperdiçado.......................................................................................................
8

9

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PPS – WADY JOSÉ JARJURA: Eu quero deixar aqui
uma, não uma denuncia, mas eu não gosto muito das questões de ouvi dizer, fica muito feio e
passa a não ter credibilidade do que se fala. Está tendo um movimento para que percamos o
distrito de Paul de Graça Aranha para o município de Marilandia. Não podemos ficar aqui
simplesmente esperando acontecer, igual aconteceu com o patrimônio de Joaquim Távora que
era do nosso município e de uma forma sem que os vereadores e a população soubesse que
havia uma ação por trás para que perdêssemos um quinhão da nossa terra. Paul de Graça
Aranha é um grande distrito e nós não podemos ficar aqui calados, pois iremos perder grande
parte da nossa cidade. Temos que prestar bastante atenção colegas vereadores porque já foi
Joaquim Távora, não tivemos a oportunidade de fazer nada, e agora existem rumores de
movimento para que Paul de Graça Aranha saia do nosso mapa geográfico. Vamos perder
muito com isso. Será que é bom para Colatina ou é bom para Paul pertencer a Marilândia?
Temos que saber o que é bom para aquela comunidade e o que vai ser bom para o nosso
município. Pois vamos perder divisas, vamos perder terra, perder impostos, perder um espaço
geográfico da nossa cidade. E esta casa não pode fiar silenciada, espero que os colegas
vereadores se aprofundem da real situação que está acontecendo................................................
PSD – JORGE LUIZ GUIMARÃES: Hoje eu quero falar de uma reivindicação da
população colatinense com relação a água, a tal da duplicidade, um dinheiro que fica retido
das contas de água. Ás vezes a pessoa não sabe, mas o dinheiro que ele tem guardado La a
disposição dele dá até para pagar a conta dele. Eu fui interpelado por várias pessoas para que
eu interfira através disso que vem acontecendo com a população colatinense, pedir ao diretor
do SANEAR que inclua nas contas realmente qual o valor da duplicidade que a pessoa tem de
devolução. Porque as vezes o que as pessoas estão reclamando é que as contas são cortadas,
mas eles não sabem que tem dinheiro La, e que poderia ser feito um acordo usando esse
dinheiro para abater e pagar a conta dele. Fica aqui meu apelo ao diretor do SANEAR que
possa esclarecer pra população e que seja incluso na conta o valor de restituição da
duplicidade que a pessoa tem direito para que ela possa usufruir desse dinheiro para quitar a
conta com a sobra que existe. Se realmente isso tem validade que ele possa acrescentar na
conta das pessoas o quanto a pessoa tem de devolução................................................................
PP – JUAREZ FADINI: Não poderia deixar de falar sobre a visita do Gabriel, ele que desde
o início do registro da candidatura, da campanha, mesmo de longe ele estava sempre me
dando total apoio. Fica aqui meu abraço reforçando o agradecimento pela força e parabenizo
pela carreira profissional, que você continue prestando um serviço para o nosso país, estado e
município. Obrigado Gabriel meu filho pela sua presença hoje nesta casa, é uma honra
realmente. Com relação a saúde, sábado foi o Dia Nacional do Doador de Sangue, gostaria de
reforçar e pedir as pessoas que façam doação porque assim estarão salvando muitas vidas. E
estamos terminando o mês de novembro, a campanha “Novembro Azul” que ressalta a saúde
do homem, realmente temos que acabar com o preconceito que ainda existe, vamos incentivar
os homens quanto a importância da prevenção, a importância de procurar um medico.
Independente de novembro, vamos procurar ir ao medico constantemente como forma de
prevenir a doença. Uma boa notícia o presidente nos deu com relação a ponte de Boapaba,
que em breve será iniciada a sua reforma, isso é muito importante.............................................
PSB – CHARLES HENRIQUE LUPPI: Há um tempo comentamos muito aqui sobre a
vinda do SAMU para Colatina, acho que chegou a hora de buscarmos, junto ao prefeito
municipal e ao governador do Estado a vinda das ambulâncias para nossa cidade que hoje
tem 125 mil habitantes e precisa urgentemente desse serviço. Amanha vou levar essa
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solicitação ao prefeito Sérgio pessoalmente, para que possamos trazer o SAMU para atender a
população colatinense. Com relação ao esporte, está sendo feito um trabalho para umas atletas
que praticam karatê no CRAS do Bairro Vila Real, elas pretendem disputar o open
internacional de Karatê que será realizado no Uruguai. Quem puder ajudar essas jovens a
realizarem seus sonhos, o telefone é: 999943689, falar com Cida. Na próxima quinta-feira
estaremos no Bairro Vicente Solella em reunião com a comunidade e com o amigo João..........
Pela ordem, o Vereador Jarjura: com relação ao SAMU, com a participação de Colatina no
consorcio SIM que abrange 14 prefeituras, estamos fazendo um movimento para que Colatina
seja o polo do SAMU para atender as demais cidades, pois o investimento financeiro é muito
grande e dessa forma teremos condições de baratear o custo Colatina sendo a sede dessa
central de ambulância....................................................................................................................
SOL – JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: O Vereador Jarjura levantou uma questão
importantíssima que está acontecendo em nosso município, realmente o vereador está coberto
de razão, devemos estar atentos quanto a isso, acompanhar de perto, inclusive a titulo de
informação, a transição de Joaquim Távora para o município de Marilândia, foi sim discutida
aqui na Câmara no mandato passado, inclusive o líder daquela comunidade esteve se
manifestando nesta tribuna, com um abaixo-assinado da comunidade, enfim, não queria que
isso acontecesse, mas foi um desejo daqueles moradores que se sentiam mais a vontade
fazendo parte do município de Marilândia. Entendo que devemos respeitar a vontade da
comunidade, mas devemos fazer a nossa parte para que isso não ocorra e que se sintam bem
em nosso município, hoje eu vejo Paul de Graça Aranha com muita surpresa até porque o
atual prefeito tem dado atenção aquela comunidade. Acredito que se existe esse movimento,
ele não irá para frente porque aquele distrito está recebendo assistência por parte do poder
publico municipal e do nobre colega José Araújo. Com relação a saúde, temos uma
dificuldade muito grande, principalmente em Boapaba, pois retirado o veículo que faz o
transporte das equipes dê saúde, para se ter ideia eu fui pessoalmente constatar, conversei com
o prefeito pedindo providencias porque com saúde não se pode brincar......................................
TRIBUNA LIVRE: A senhora Maria da Consolação Lavagnholi esteve na sessão para
lembrar o 1º de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS, que hoje é considerada uma
epidemia no mundo todo, inclusive no Brasil. Durante mais de vinte anos o municipal de
Colatina vem realizando trabalho de prevenção, assistência e gestão dos casos de HIV de
Colatina e de mais 18 municípios da região central através do serviço de assistência
especializada, por uma equipe multidisciplinar formada por médico, infectologista,
infectologista pediátrico, ginecologista, assistente social, psicólogo, nutricionista,
farmacêutico, recepcionista, motorista, técnicos e auxiliares de enfermagem e servidores da
limpeza, auxiliar administrativo e coordenador. Cada um exercendo sua função e seu papel de
multiplicador de informação e contribuindo para a coesão da equipe em prol da adesão ao
tratamento e a testagem do usuário. ... Após uma brilhante explanação acerca do assunto, a
senhora Maria da Consolação finalizou, convocando a população a se testar no CTA e nas
Unidades de saúde, e dizendo que a AIDS não tem cura, mas que tem tratamento e que existe
a prevenção, é gratuita e oferecida e realizada anualmente pelo município.................................
A senhora Maria Goretti Baroni, também usou a tribuna livre para falar do 3º manifesto em
favor do Rio Doce, iniciando disse: “somos todos atingidos. Dois anos de impactos sociais,
ambientais e de luta por justiça. As entidades dos movimentos social, sindical, Igreja católica
e as igrejas evangélicas, têm o propósito de, a cada ano, resgatar o crime ambiental que
aconteceu com o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, da empresa Samarco...”
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Além da caminhada que ocorreu no dia 04, Goretti disse que foi promovido um seminário no
dia 22 com a participação de várias autoridades, e ressaltou que a sociedade não pode
esquecer desse crime que causou grandes impactos físicos como a contaminação do Rio, do
mar, do lençol freático, e que ainda não há nenhum diagnostico desses impactos, o que está
gerando duvidas e insegurança por parte da população. Esse desastre ambiental gerou um
grande problema social, a desconfiança em torno da qualidade da água e do pescado é
generalizada, há contradições em laudos técnicos apresentados e os estudos divulgados sobre
a contaminação do rio Doce, não existe um sistema de monitoramento ou programa de
divulgação de resultados e de orientação a população. Os efeitos deste tipo de contaminação
por metais pesados geralmente são sentidos a médio e longo prazo, originando graves
doenças. “nós como cidadão e cidadã, temos que cobrar que o poder público, o estado e a
justiça, garantam os nossos direitos e a indenização porque isso foi um crime, fora as
doenças... nós temos a obrigação de fazer esse debate, de provocar esse debate nas escolas,
nas entidades, na comunidade porque as pessoas perderam a esperança, e nós precisamos
resgatar essa esperança e fazer acontecer...” após sua abrangente explanação, ela finalizou
dizendo que o rio Doce tem que gerar vida e que não adianta chover e fazer barragens, mas
também ter todo um cuidado com as nascentes e com os afluentes do Doce, senão, nós não
teremos água. É preciso que haja conscientização de que todos nós somos atingidos e que
devemos ter um olhar mais fraterno para os pescadores e para todas as pessoas que vivem e
sobrevivem as margens da beira do Rio........................................................................................
A senhora Clonia Romais veio falar sobre o Projeto Apadrinhamento Afetivo. Esse projeto é
uma ação da Política de Proteção Social Especial, vinculada a Secretaria Municipal de
Assistência Social de Colatina, e tem o apoio da vara da infância e juventude/poder judiciário.
Tem como objetivo resgatar o direito a convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescentes que estão acolhidos em instituições no município. Crianças acima de 7 anos e
adolescentes, de ambos os sexos, em situação de acolhimento institucional, destituído do
poder familiar, poderão ser apadrinhadas por pessoas voluntarias da sociedade civil, maiores
de 18 anos e 16 anos de diferença entre padrinho e afilhado, que não sejam pretendentes a
adoção. A senhora Clonia também falou da escolha como apadrinhar, padrinho afetivo,
padrinho provedor e padrinho colaborador, e finalizou deixando o contato pelo telefone:
3177-7801.....................................................................................................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 20 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 Requerimento nº 246/2017 de autoria do Vereador
Renann Bragatto Gon, requerendo a cópia de processo referente a execução de obras da CEIM
Padre José Bertolo: “Aprovado por Unanimidade”......................................................................
Única discussão do Requerimento nº 247/2017 de autoria do Vereador José Luiz Muniz
Araújo, requerendo informações a Empresa Salvador Engenharia, Serviços de Iluminação
Pública: “Aprovado por Unanimidade”........................................................................................
Única discussão da Moção nº 181/2017 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de
aplausos a nova diretora da escola Professora Carolina Pichler, Giseli Bongiovani: “Aprovada
por Unanimidade”, discutida pelo vereador autor........................................................................
Única discussão da Moção nº 186/2017 de autoria da Edilidade, de pesar pelo falecimento da
senhora Lucia Bassetti Fadini: “Aprovada por Unanimidade”.....................................................
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Única discussão da Moção nº 187/2017 de autoria da Edilidade, de pesar pelo falecimento do
doutor Anselmo Soares: “Aprovada por Unanimidade ”..............................................................
Única discussão da Moção nº 179/2017 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, de
pesar aos familiares da senhora Heloísa Paulino: “Aprovada por Unanimidade”........................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Gostaria de fazer um
comentário em cima da fala do nobre colega Jarjura, realmente de fato houve algumas
manifestações com relação a situação que vossa excelência mencionou aqui. Só que foi uma
minoria, não teve uma quantidade expressiva, tanto que essa manifestação foi cessada,
inclusive por esse motivo eu não passei isso adiante. Foi apenas uma meia dúzia de moradores
e a mesma não procedeu, não teve segmento. Por isso não me manifestei a respeito. Eu sei
que eles têm uma certa revolta em relação a trabalho prestado, só que eu acho que mandato,
não só por parte do vereador José Araújo, mas por parte de alguns vereadores desta Câmara,
Paul tem sim recebido assistência, tem vereadores comentando sobre trabalhos realizados
naquela comunidade, então assim, acho que este é um dos momentos em que Paul de Graça
Aranha está sendo mais assistido. Concordo com o nobre colega Jarjura, realmente temos que
ficar atentos porque não podemos perder mais um distrito como já perdemos Joaquim Távora.
Com a palavra, o presidente Jolimar: gostaria de informar que na próxima sessão vamos fazer
a votação da nossa corregedoria, quem desejar colocar seu nome para apreciação.....................
Atendendo a pedido do vereador Zaqueu, todos de pé fizeram um minuto de silencio pelo
falecimento da senhora Nalvi Maria Barcelos Climaco e do senhor Isaque Silvestre da Costa...
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, 27 de Novembro de 2017.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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