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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 07 de Maio de 2018.
Décima quarta Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito
Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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
032/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, que dá nome a Avenida “Hermínia
Stela Detoni Favarato” no loteamento Real Garden, Bairro Fazenda Vitali: “Ao presidente
para despacho”..............................................................................................................................
Requerimento nº 054/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da Silva, requerendo
informações sobre as ruas que receberão a nova malha asfaltica: “A ordem do dia da próxima
sessão”...........................................................................................................................................
Requerimento nº 055/2018 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon, requerendo
informações sobre áreas públicas no Bairro Carlos Germano Naumann: “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Moção nº 044/2018 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, de pesar pelo falecimento
do senhor Attílio Botasse Netto: “A ordem do dia da próxima sessão”.......................................
Moção nº 046/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de pesar pelo falecimento
do senhor Jose Dionísio Gobbi: “A ordem do dia da próxima sessão”........................................
Moção nº 047/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, de pesar pelo falecimento
da senhora Ocarlina Faroni Pretti: “A ordem do dia da próxima sessão”....................................
Indicação nº 237/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, solicitando iluminação
de três postes na Rua Argeu Rezende, no Bairro São Judas Tadeu: “Encaminha-se”..................
Indicações nºs: 238 e 241/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da Silva,
solicitando construção de calçada na subida do morro do Bairro Ayrton Senna; reparos no
calçamento da Rua Waldir Pretti, bairro São Miguel: “Encaminham-se”....................................
Indicações nºs: 239 e 240/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento,
solicitando implantação de academia popular no Bairro São Miguel, e implantação de
academia popular no Bairro Nossa Senhora Aparecida: “Encaminham-se”................................
Indicações nºs: 245, 246, 247 e 252/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula,
solicitando transformador de energia para a Associação de moradores do Córrego Cascatinha,
bem como medição da área que pertence a sede da referida associação de moradores, reparo e
manutenção da subida dos Bairros Vicente Soela, Nilson Soela e Amarilio Caiado Fraga, e a
reforma da quadra de esportes da comunidade de Cascatinha do Milanz: “Encaminhamse”.................................................................................................................................................
Indicações nºs: 248 e 249/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, solicitando
patrolamento em Bom Jesus de Baunilha e instalação de lixeiras em toda a Avenida Brasil,
grande Maria das Graças: “Encaminham-se”...............................................................................
Indicações nºs: 250 e 251/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, solicitando
utilizar o antigo posto de saúde do Bairro Bela Vista em uma capela mortuária, e calçamento
de ruas do Bairro Carlos Germano Naumann: “Encaminham-se”...............................................
Indicações nºs: 244 e 253/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da Silva,
solicitando faixa elevada para pedestres em frente ao SESI saúde em São Silvano e em frente
à empresa Café Meridiano no Carlos Germano Naumann: “Encaminham-se”............................
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Da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colatina, apresentando o Balancete da receita e da
despesa referente ao mês de abril/2018: “Ciente”.......................................................................
Ofício GAPRE 210/2018 em resposta ao Requerimento nº 035/2018: “Ciente”.........................
Ofício SEMURH 106/2018 em resposta ao Requerimento nº 045/2018 de autoria do Vereador
Juarez Vieira de Paula: “Ciente”...................................................................................................
Ofício 015/2018 do Consorcio Noroeste em atenção as Indicações nºs: 169 e 171/2018 de
autoria da Vereadora Audreya Motta França Bravo: “Ciente”.....................................................
Ofício do 8º Batalhão de Polícia Militar em resposta a Indicação do Vereador Jorge Luiz
Guimarães: “Ciente”.....................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães solicitou fazerem um minuto de silencio pelo
falecimento do senhor José Dionísio Gobbi.................................................................................
Pela ordem, o Vereador Adeuir solicitou incluir na ordem do dia da presente sessão, a moção
nº 044/2018 de sua autoria............................................................................................................
ORADORES: ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de falar sobre a questão das faixas para pedestres, pois nós
temos feito alguns pedidos, principalmente com relação aos cadeirantes, uma vez que nas
faixas não existe a parte da acessibilidade, muitos deles nos procuraram constantemente
reclamando a falta da rampa de acesso para que possam andar naturalmente. Portanto, deixo
aqui esse pedido para que as faixas sejam verificadas e adaptadas para que os nossos
cadeirantes possam andar com segurança em nossa cidade. Pedimos uma faixa nas
proximidades do Hospital Silvio Avidos e estamos aguardando porque até o momento ela não
foi feita, e também próximo a Caixa Econômica que também não foi feita, fazemos esses
pedidos em nome da população, mas infelizmente não estamos sendo atendidos. Outros
pedidos fizemos para o bairro são Silvano, três faixas para deficientes e para idosos, há uns
oito meses praticamente, não sabemos o que está acontecendo porque até a presente data não
fomos atendidos e as pessoas nos cobram diariamente. Da mesma forma pedimos a instalação
de um quebra-molas no Bairro Ayrton Senna, próximo ao colégio, que também até hoje
estamos aguardando. Estivemos com o Ito no local na semana passada e estamos com
esperança de que em breve os nossos pedidos serão atendidos para a felicidade da população...
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Tenho recebido varias mensagens através das redes sociais com relação a
um fato lamentável que aconteceu na secretaria municipal de saúde, onde a mãe de um filho
portador de necessidades especiais foi marcar o transporte para que seu filho pudesse fazer
tratamento em Vitória e foi negada. Situação desagradável e imediatamente tentei contato
com a referida secretaria e não obtive êxito, portanto, estive hoje juntamente com a mãe da
criança naquela secretaria conversando com os responsáveis e chegamos a um bom
entendimento, e felizmente essa mãe e seu filho terão seus direitos concedidos e a criança
poderá fazer o seu tratamento em Vitória, graças a Deus conseguimos resolver essa situação
muito desagradável para todos, para a família e para o município. Hoje à tarde no Palácio
Anchieta aconteceu a entrega de 29 veículos destinados para os CRAS dos municípios,
através de uma emenda da ex-deputada Sueli Vidigal, que havia destinado parte dessa emenda
e dependia da contrapartida do governo do estado, felizmente nessa tarde aconteceu, embora
eu não pudesse comparecer nesse evento, mas estou muito feliz porque o Colatina vai ser
contemplada com um veículo de passeio que vai ser utilizado para os pacientes que utilizam o
CRAS. Esse carro veio na hora certa, pois sabemos que parte dos veículos do município está
sucateados, e agora as pessoas que realmente necessitam de tratamento e precisam se
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locomover com segurança. As nossas assistentes sociais que vêm fazendo um excelente
trabalho estiveram presentes no evento, sabemos que hoje em dia o que mais incomoda a
população de Colatina é a situação dos moradores de rua, e realmente não é fácil resolver esse
problema, sabemos do mal que isso causa, os direitos de ir e vir das pessoas estão sendo
cerceados, inclusive a feirinha da Praça Sol Poente praticamente acabou, eu que sou
frequentadora assídua daquele espaço, sei que as famílias não têm mais liberdade de
frequentar aquela praça. A nossa secretária de assistência social não está medindo esforços
para tentar resolver esse problema, mas infelizmente sozinha ela não tem condições. É preciso
ter o envolvimento da questão da saúde, da polícia militar, de todo o executivo, não adianta
querer jogar a culpa e a responsabilidade na referida secretaria, temos que juntos buscarmos
uma solução o mais rápido possível antes que algo de mais grave aconteça...............................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de agradecer ao secretário de obras Romário de Castro, ao superintendente
Ito e a equipe, pois no dia 23 de abril fiz uma indicação sobre uma trincheira que estava
deixando o transito intransitável no Bairro Residencial Nobre, e felizmente na semana passada
esse problema já foi solucionado. Agradecemos também a secretaria municipal de transito e
ao nosso prefeito Sérgio Meneguelli que está dando sustentação a referida secretaria. Não
poderia deixar de agradecer o Tenente Vilmar e sua equipe por ter atendido um pedido nosso
da pintura de dois redutores de velocidade no Bairro Colatina Velha. Aproveitando a fala da
nobre colega Audreya, lamentavelmente tivemos um ocorrido na última sexta-feira em Vila
Velha, quando um morador de rua arremessou uma barra de ferro acertando a empresária
Simone Venturine Tonani, isso é possível de ocorrer, inclusive alguns anos atrás em nosso
município morador de cura tirou a vida de um cidadão. A gente não sabe que tipo de pessoas
está pelas ruas do nosso município. É uma situação realmente delicada, os poderes precisam
se unir, a secretaria de ação social poderia ser a locomotiva, fazer uma audiência pública
convidando a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, para dali
traçar normas para ter amparo na ação, tenho a certeza de que todos os poderes querem
solucionar esse problema, caso contrário, poderemos ter situações desagradáveis também em
nossa cidade, é uma situação muito séria. É preciso haver uma maneira estruturada para retirar
as pessoas das ruas, temos que direcionar esses cidadãos para o seio de suas famílias. Sei que
não é fácil, mas temos que pegar individualmente cada cidadão e resolver o problema, pois
não é possível continuar da maneira que está, eles estão tirando o direito de ir e vir da nossa
população. Precisamos resolver esse grave problema social o mais breve...................................
Pela ordem, o Vereador Zaqueu solicitou retirar a moção nº 046/2018 de sua autoria para que
a mesma seja alterada para autoria da Edilidade..........................................................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar a minha irmã, que depois de tanta luta, hoje é mais uma
medica na família, parabéns minha querida irmã, a família muito se orgulha por mais uma
conquista. Sábado aconteceu a prestação de contas do deputado Enivaldo dos Anjos, na
cidade de Barra de São Francisco, presença de várias autoridades, governador Paulo Hartung,
Neucimar Fraga, participação maciça do nosso partido prestigiando esse deputado que muito
vem fazendo pelo nosso Estado e pela nossa cidade. Com um ano e meio de mandato eu o
agradeço por tantas conquistas, conseguimos colocar cem mil reais de emendas na cidade,
feito que devemos louvar, inclusive para minha surpresa no evento foi aniversário do
deputado também, quando ele me convidou a frente e lançou minha pré-candidatura a
deputado federal pelo PSD, fiquei muito feliz e muito surpreso, pretendo aceitar o desafio,
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hoje posso falar que sou pré-candidato pelo PSD e temos como principal articulador a Brasília
o nosso companheiro Neucimar Fraga. Gostaria de agradecer ao deputado e ao governador
Paulo Hartung que pessoalmente me deu força e coragem para continuar. Gostaria de falar
sobre a tragédia que aconteceu em Vila Velha onde um morador de rua tirou a vida de uma
senhora. Na semana passada falei justamente sobre o risco que estamos correndo em Colatina,
como estamos sendo coagidos por toda a cidade, não somente na Praça do Sol Poente, mas
também quando estacionamos na rua se não pagarmos os flanelinhas arranham o carro,
inclusive gostaria de pedir a FACOM que se manifeste sobre assunto, uma vez que pagamos
estacionamento e ainda temos que pagar ao flanelinha para não ter o carro arranhado. Na
Praça da Igreja Matriz aqui no centro a situação também está caótica, e se a gente não der um
jeito, infelizmente, Colatina vai ser notícia em breve, a gente não quer que isso aconteça, mas
vai acontecer se não fizermos alguma coisa.................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de apresentar um vídeo mostrando uma situação que aconteceu
no Bairro Carlos Germano Naumann, em uma faixa de pedestre em frente ao supermercado
Martinelli, como estão vendo, a carreta passou, o veículo parou, as pessoas atravessando, e a
moto não parou pegando uma das pessoas. Eu não sei mais o que fazer. Pedimos e clamamos,
imploramos, mas a educação no transito ela é complicada, pois automaticamente quando não
conseguimos educar os motoristas, por causa de alguns, todos pagam. Nesse sentido eu fiz
uma indicação ao nosso secretário de obras Romário de Castro, e também ao prefeito Sérgio
que dê apoio com relação à construção de uma faixa elevada naquele local, pois temos uma
escola nas proximidades, cerca de quinhentos alunos atravessam diariamente para fazer aula
de educação física do outro lado. Peço encarecidamente ao prefeito e ao secretário que tome
providencia com urgência. A menina que foi atropelada pela moto está bem graças a Deus.
Mas até quando teremos que esperar que essa situação seja segura, que os alunos possam
atravessar com segurança? Inclusive sabemos que virou uma pista de corrida do semáforo
próximo Pneu Max em São Silvano até o escritório da Viação Joana D’arc. A quem teremos
que pedir ajuda? Outra indicação que fazemos é providencia em frente ao SESI saúde para
inibir a velocidade, até sinal vermelho eles estão ultrapassando. Estamos no projeto Maio
Amarelo, e esta Casa de vereadores, através da comissão de transito desta Casa de Leis, da
minha secretária Kelli e doutor Everson, apoiado pelo Renann, fizemos uma parceria,
juntamente com a escola Padre José Bertollo, do Bairro Santa Terezinha, fizemos um
excelente evento de conscientização no ultimo sábado. Mas rola pela cidade que secretaria de
trânsito e a prefeitura fizeram esse evento. Não quero aqui criticar ninguém, mas temos que
dar méritos a quem realmente merece, vamos trabalhar, se você quer receber elogios, vamos
trabalhar. No ano passado a secretaria municipal de transito fez um excelente trabalho na
campanha Maio Amarelo, mas esse ano não. Esse ano o parabéns vai para a comissão de
transito desta Casa e para a escola Padre Bertollo através da diretora Devanir. Desculpe o meu
desabafo........................................................................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar a comissão de transito desta Casa e a diretora da escola
CEIM Padre José Bertollo pelo evento educativo relacionado ao transito, é de suma
importância e louvável a atitude de todos que contribuíram para a realização do evento.
Gostaria de dar uma boa notícia a todos, estive conversando com o prefeito Sérgio
Meneguelli, e graças a Deus, na próxima quarta-feira as nossas farmacinhas voltarão a
funcionar. São Silvano e Vila Lenira as farmácias estarão abertas de segunda a sexta-feira oito
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horas diárias. No Bairro Santo Antonio as terças, no Bairro Maria das Graças as quartas, no
bairro Bela Vista as quintas. Essa notícia é importante, o prefeito está tentando acertas as
coisas, entendemos que os vereadores fazem muitos questionamentos porque a população
cobra realmente. Gostaria de dizer ainda com relação ao relato da nobre colega Audreya, fui
procurar saber e felizmente o problema já foi resolvido, a situação não foi realmente como
falaram nas redes sociais, mas o importante é que o problema foi resolvido. Na verdade quero
informar pra população que hoje, amanha e no dia a dia, temos dois ônibus, duas vans, dois
carros pequenos, e duas ambulâncias que irão a Vitória, além de sete carros rodando o
município internamente, ou seja, o prefeito e o secretário de saúde estão tentando dar o
melhor pra nossa população, sabemos das dificuldades que são muitas, e a população tem que
um espírito voltado a ajudar também, a prefeitura, no episódio relatado pela colega Audreya,
ela precisa disponibilizar uma pessoa para acompanhar o paciente, e neste caso a prefeitura
disponibilizou duas pessoas. Entretanto essa pessoa queria ir ao horário dela, e dessa forma
outros atendimentos de outras pessoas ficariam prejudicados. Gostaria de parabenizar a
secretaria de saúde e o prefeito Sérgio e também de pedir a população um pouco mais de
paciência, pode cobrar da gente que estamos aqui para isso mesmo que nós iremos correr atrás
para resolver os problemas porque a gente quer o melhor para todos..................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Após várias conversas e ações, gostaria de dizer que a prefeitura, junto à empresa MM
Iluminação Ltda, praticamente todas as ruas do Bairro Santos Dumont estão muito bem
iluminadas. Vejam através do vídeo como estavam as ruas, praticamente às escuras. 51 pontos
de iluminação foram trocados para vapor de sódio, das ruas transversais do bairro, vejam
como a iluminação ficou agora, com certeza muito mais segurança para os moradores. A Rua
Ângelo Morozini que era assaltada constantemente, hoje certamente mais tranquilidade terão.
Esse dinheiro é exclusivamente para isso, estava guardado e foi feita licitação desde a época
do ex-prefeito Leonardo e hoje graças a Deus estamos colhendo frutos de projetos feitos pela
prefeitura, projetos idealizados e corretos feitos pelo engenheiro João Virgílio. Agora vemos a
segurança nas ruas, o colégio Matilde Guerra Comério está todo iluminado por fora e mais
dois braços de luz dentro da escola proporcionando mais tranquilidade, segurança e qualidade
de vida para todos os moradores. Vamos fazer o asfalto de ponta a ponta da Avenida Castelo
Branco, já foi concluída a iluminação das ruas do bairro Santos Dumont, são ações de
administração de gestão competente, de fazer de uma vez, e não pegar e largar depois, não
fazer o serviço completo. Mas nós vamos intensificar o pedido de iluminação desde o trevo
Sest/SENAI até a entrada do bairro Novo Horizonte. Pois a situação ali é um suicídio, a
dificuldade de estar transitando naquela rodovia, o perigo que os moradores enfrentam. Mas
nós estamos aqui para cobrar, sabemos das dificuldades e hoje, vimos que o dinheiro para
pagar uma obra fantástica de setenta e sete mil, trezentos e sessenta reais e setenta e quatro
centavos, pago pela população e devolvido pra ela com obras. Os moradores da Rua Ângelo
Morozini está extremamente satisfeito com a nova iluminação e eu quero agradecer a
prefeitura em nome do prefeito Sérgio, a empresa MM Iluminação e ao doutro João Virgilio
pelo brilhante projeto....................................................................................................................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Gostaria
de falar sobre um assunto que foi muito falado hoje com relação a “tragédia anunciada” que
ocorreu em Vila Velha, a morte da empresária Simone Venturin por um morador de rua. Esse
morador que por diversas vezes havia passado pela polícia e sempre voltando às ruas, e
infelizmente aconteceu o pior. Aqui em Colatina, sábado passado ao ir à feira, foi impossível
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passar juntamente com minha esposa próximo a antiga estação, tão grande numero de pessoas
moradores de ruas. Não estou culpando ninguém, mas acho que precisamos nos unir para
solucionar esse problema social, inclusive já foi feita uma audiência pública aqui e não deu
resultado. Não poderia deixar de parabenizar a secretária de assistência social, a Fernanda,
acho que os colegas receberam o acordo de parceria entre as secretarias de assistência social e
a de saúde, além dessas, a policia militar, o poder judiciário, Ministério Público e a sociedade
civil organizada precisam estar unidos para tentar solucionar esse grave problema, porque
poderá acontecer o que aconteceu em Vila Velha. Que bom que a secretaria fez essa parceria e
que está tentando solucionar esse problema serio que está havendo em nossa cidade, podem
contar com o nosso apoio neste sentido........................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Pegando um gancho nas palavras dos nobres colegas, para ilustrar uma situação,
esse rapaz que fica aqui na esquina, sua família é de Cachoeiro de Itapemirim, conversando
com a Fernanda secretária de assistência social, que, aliás, vem fazendo um excelente
trabalho, informou que o pai desse rapaz veio buscá-lo, ma ele não quis ir. Ele fica com uma
placa pedindo dinheiro, ele tira entre 45 a 50 reais por dia. Então, vai fazer o que em
Cachoeiro. Acho que a população tem uma parcela de culpa também, ela cobra do poder
público, mas também fica com pena e acaba dando troco automaticamente ajudando esse tipo
de pessoas. Que façamos um exame de consciência, temos que cobrar, mas também a
obrigação de ajudar o poder público a melhorar. Gostaria de relatar que na quinta-feira estive
na farmacinha, peguei uma senha às 10 horas e 30 minutos. Fui averiguar pessoalmente, como
agente fiscalizador que sou, uma denuncia de demora na entrega de medicamentos. Se eu
tivesse realmente precisando de remédio eu teria sido atendido às 14 horas e 58 minutos de
acordo com a senha. Falei a respeito com o prefeito Sérgio, expliquei a situação, e fiquei
sabendo que um dos agravantes é que na farmácia de São Silvano a farmacêutica havia
engravidado, estava de licença e não colocaram ninguém para substituí-la. Nós como vereador
temos a obrigação de passar essa situação para o prefeito e para o secretário, não estamos
fazendo criticas, mas sim tentando procurar resolver os problemas, Inclusive quando eu
cheguei ao local perguntaram se eu a culpa é dos vereadores ou do prefeito. Eu respondi que
não devemos procurar o culpado, mas sim tentar resolver o problema. De acordo com o
colega Eliésio, quero acreditar que esse problema no mais tardar essa semana será resolvido..
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Pegando um gancho na fala de alguns colegas que me antecederam, com relação ao
transito, até porque estamos na campanha “Maio Amarelo”. Hoje temos que trabalhar muito a
questão da cabeça dos condutores para que tenham uma melhor consciência no transito. Esse
é um princípio que todos devemos ter, desde o momento em que a gente tira uma carteira de
habilitação, sempre que pegarmos um carro temos que ter uma consciência para que tenhamos
um transito melhor e menos violento. Entretanto, sabemos que é preciso que haja uma
estrutura com relação a sinalização, estradas em boas condições, coisas que hoje não temos
infelizmente. Desde o ano passado tenho feito várias indicações aqui nesta Casa nos mais
diversos pedidos e que até hoje nada foi feito, inclusive quero aproveitar a presença do
superintendente Vilmar, citado pelo colega Adeuir sobre alguns trabalhos realizados em
Colatina Velha, eu pergunto por que não aproveitaram a ocasião e atenderam alguns pedidos
meus com relação ao quebra-molas na Rua Pedro Epichin por exemplo. Mas não vou desistir,
farei o pedido novamente e junto com a secretaria de obras tapar os buracos que a gente vem
cobrando desde o ano passado na referida rua, inclusive instalação de redutor, pois está
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virando pista de corrida, uma rua movimentada de crianças inclusive, enfim, que não esperem
acontecer algum acidente para depois atender os nossos pedidos. Fica aqui meu apelo ao
secretário de obras, ao superintendente Vilmar que está presente hoje, para que os nossos
pedidos sejam atendidos. Muito obrigado.....................................................................................
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de agradecer a Polícia Militar em nome do tenente Dancas, por ter nos
recebido muito bem na ocasião em que discutimos os problemas da Grande Maria das Graças,
em especial, do Bairro Mário Giurizatto, onde recentemente ocorreu um assalto. Graças a
Deus a nossa cidade, se compararmos com outras, ela ainda é um bom lugar para se viver
segundo estatísticas, mas nem por isso podem deixar de cumprir com a segurança, a nossa
Polícia vem fazendo um excelente trabalho em nosso município. Gostaria de agradecer ao
superintendente de transito pela execução da pintura das faixas que eu havia reivindicado,
inclusive a troca do ponto de ônibus na Avenida Fioravante Marino. Cerca de quinze dias, o
vereador Juarez e também meu, a respeito da instalação de redutores de velocidade em Maria
das Graças, pois ninguém tem respeito por ninguém, acidente grave na Avenida Brasil,
justamente aonde pedimos redutor, e mais uma vez acidente com vitima aconteceu. Não
poderia deixar de me furtar de agradecer a Danielli pelo belíssimo trabalho que vem fazendo a
frente do Postinho de São Silvano, a qual tem nos atendido com a maior atenção, parabéns
Danielle. Com relação às farmácias, somente um dia em cada bairro não vai resolver a
demanda, no mandato passado todos os bairros as farmácias ficavam abertas, até porque com
doença agente não se brinca, doença é coisa séria, e o remédio do paciente é como o pão
nosso de cada dia, não pode faltar, principalmente as pessoas que fazem uso contínuo de
medicamento. Acredito que vai haver um déficit grande na saúde. Um bairro grande como o
de Maria das Graças, por exemplo, a farmácia ficará aberta somente uma vez por semana?
Doença não tem hora, nem avisa quando vai chegar. Existe um projeto aprovado nesta Casa
para as farmácias da prefeitura funcionar aos sábados, domingos e feriados, coisa que não
vem acontecendo, pelo contrário, só vem diminuindo. Alguma coisa tem que ser feita em prol
da nossa população........................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio: sei da preocupação do nobre colega Jorge com relação a
farmácia, mas tecnicamente, conforme a quantidade de atendimento, será um dia por semana
nos Bairros Maria das Graças, São Silvano e Vila Lenira, e no centro da cidade de segunda a
sexta-feira, e a pessoa que não puder esperar, naturalmente poderão buscar o remédio nas
unidades do centro........................................................................................................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Não poderia de deixar de falar sobre a situação dos moradores de rua, e um detalhe
importante dessa situação, eu que fui secretário na gestão passada e participei de algumas
ações da administração sobre esse assunto. Há quantos anos temos essa situação na Praça Sol
Poente na cara do poder judiciário e do ministério público? Se eles não se envolverem
também, jogarem a responsabilidade somente para a prefeitura, a coisa não se resolve. Como
o Charles citou a situação de um morador que é natural de Cachoeiro, a prefeitura tem como
fazer uma internação compulsória dessa pessoa? Não tem. Tem que se envolver o ministério
público e o judiciário para garantir o tratamento para essas pessoas. Jogar tudo em cima da
prefeitura é muito fácil, sendo que a prefeitura não tem como levar a força uma pessoa para
ser internada. A situação é muito complexa e é preciso o envolvimento dos três poderes para
que essa situação seja amenizada, inclusive em todo o nosso país e não somente aqui em
Colatina. A minha fala hoje também é relacionada a questão da saúde, sobre ao Hospital
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Silvio Avidos, o qual vem enfrentando um problema, desde 2015 uma licitação para que os
exames de raio-X e tomografia sejam feitos dentro do hospital, mas o processo estase
arrastando na secretaria estadual de saúde, aonde hoje para que uma pessoa possa fazer um
desses exames, em 2017 vinha uma ambulância de Vitória para levar o paciente a outro
hospital, hoje contrataram uma ambulância daqui mesmo, mas em 2017, foram gastos cerca
de um milhão e meio de reais somente para locomover um paciente do Silvio Avidos ao
hospital São José. Por que desde 2015 não resolveram esse problema? Fora o transtorno que é
para o paciente ser removido para outro hospital, todo debilitado, fora o absurdo que o
governo gasta, um absurdo. Cadê a gestão? Não estou querendo achar culpado não, porque
isso está sendo resolvido por Vitória. Aparteando, o vereador Jarjura: essa situação é grave, e
o pior, uma pessoa estava na UTI e teria que ir ao São José fazer cateterismo e não havia
ambulância para transportá-lo. Isso é ainda pior. Voltando o orador continuou: nós vamos
fazer requerimentos a empresa que venceu, inclusive já teve seu contrato homologado,
sentença de mérito pelo tribunal de Justiça, estou sabendo que vão cancelar e realizar uma
nova licitação. Tem alguém ganhando por trás, com essa situação. Mas nós vamos
acompanhar de perto tudo isso......................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães: tem um aparelho de raios-X, no pátio, esperando
para ser montado. O que vai ser feito com esse aparelho eu não sei, mas que o aparelho está
no pátio está..................................................................................................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Com relação a fala do nobre colega Renann, eu presenciei uma situação
no hospital Silvio Avidos e além de ter que aguardar um transporte para levar um paciente
para fazer exame no hospital mais próximo, naquela ocasião não estavam conseguindo
localizar o carro destinado pelo governo para fazer o transporte. A família tinha pressa, o
paciente havia sofrido um acidente grave e precisava realizar o exame para fazer a cirurgia, a
família não tinha condições financeiras e não podia esperar. E ai? Que situação difícil,
tiveram que contratar uma ambulância sem poder, tiveram que se virar nos trinta mesmo. É
um absurdo e algo precisa ser feito com urgência porque a população menos favorecida é
quem mais sofre, por isso temos que cobrar até que essa situação seja resolvida. Outra
situação que também presenciamos essa semana, que já foi falado aqui por alguns colegas
com relação às farmacinhas, nós temos sido muito cobrado nessa questão, e graças a Deus
como disse o colega a situação vai amenizar, resolver não vai, mas amenizar, porque é um
absurdo ter que ficar esperando durante horas para pegar um remédio, sendo que muitas vezes
não se encontra o remédio que procura. Mas acreditamos que as coisas vão começar a
melhorar, a nossa população está precisando, principalmente na área da saúde. Não estou aqui
criticando, mas acredito que somente com a união dos poderes para que as coisas melhorem,
porque na verdade a população está sofrendo com relação à questão da saúde. É preciso que
haja um esforço de todos. Gostaria de agradecer ao colega Jorge pelo convite, iremos sim ao
Córrego Santinho essa semana, juntamente com o secretário Bragatto para tentar ajudar
aquela comunidade........................................................................................................................
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Vários colegas vereadores falaram a respeito da situação da subida para os bairros
Vicente Soella I, II e III, é um problema antigo, muitas cobranças foram feitas, e hoje
novamente venho cobrar, pois não posso me furtar de um pedido de um morador, que eu
cobrasse aqui nesta Casa e mostrasse através da TV Sim, para que a secretaria de obra possa
resolver essa situação que é gravíssima, inclusive carro e até ônibus já caíram no local, devido
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a precariedade da mesma, é um trajeto bem movimentado que está muito difícil realmente,
por isso pedimos ao poder público que possa resolver e atender o anseio dessas comunidades
o mais rápido possível. Falar do nosso interior, que muitas vezes nos sentimos abandonados,
hoje falo com relação a coleta do lixo da zona rural que é diferente da coleta que acontece na
zona urbana da nossa cidade. Os moradores do interior estão reclamando com relação a essa
questão, eles não estão conseguindo resolver em consenso essa situação de coleta e eu
gostaria que o presidente do SANEAR, nosso amigo Daniel, tomasse providencias com
relação a dinâmica na questão da coleta de lixo nas comunidades do interior.............................
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: SOL – AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Na
ultima sexta-feira recebemos nesta Casa a presença do presidente estadual do osso partido
Solidariedade o deputado federal Jorge Silva, para uma conversa que foi muito agradável
onde o mesmo reafirmou a sua candidatura a deputado federal e o nosso amigo vereador
Jolimar também reafirmou sua pré-candidatura a deputado estadual. O nosso partido está
crescendo e se Deus quiser alcançaremos várias cadeiras na assembleia legislativa. Gostaria
de falar sobre a resposta que recebi do Consorcio Noroeste acerca de duas indicações que fiz
pedindo a cobertura de abrigo de ônibus no Bairro Barbados e no Bairro Bela Vista, o mesmo
informou que a responsabilidade pela instalação, reconstrução e construção dos abrigos é
exclusiva da secretaria municipal de transito. Como a nossa comissão de transito desta Casa é
muito atuante e muito cobrada pela população que fica sob e a chuva, sabemos que o
município daqui a um tempo fará novos pontos de ônibus cobertos, mas nós precisamos ter
uma solução imediata porque há locais em que a população fica totalmente exposta ao tempo.
Sabemos que na secretaria tem recursos, portanto, senhor prefeito, vamos marcar uma reunião
para encontrarmos uma solução imediata porque a população não pode ficar esperando, sendo
que é humanamente impossível para idosos e crianças ficarem expostas sob o sol ou sob a
chuva, sem falar no calor que constante em nossa cidade, vamos procurar uma decisão por
parte do senhor prefeito.................................................................................................................
PSD – JORGE LUIZ GUIMARÃES: Gostaria de parabenizar o nobre colega pela sua précandidatura a deputado federal. Como Renann e Jolimar falaram aqui, realmente é triste ter
que esperar o transporte vir de Vitória para levar um paciente para fazer exames. Pessoas com
problemas sérios como AVC ter que aguardar locomoção para fazer uma tomografia, sendo
que o Hospital Silvio Avidos tem uma grande estrutura, mas infelizmente faltam políticos
com vontade, o nosso governador Paulo Hartung, o nosso secretario de saúde, por favor,
vamos comprar um aparelho de tomografia para o Silvio Avidos. É deprimente e humilhante
para um cidadão essa situação. Esses contratos com hospitais particulares que na verdade
ninguém sabe como são realmente, e sabemos que o doutor Alvarino, daqui de Colatina
chegou a ganhar a licitação e foi podado. É muita falta de respeito para com o paciente, o ser
humano que está sofrendo correndo risco de vida. Sendo que dentro do Silvio Avidos tem
estrutura, vamos pensar um pouco senhores deputados estaduais e federais, vamos ter respeito
aos doentes, e as emendas que acabam virando mais uma colcha de retalho, enquanto isso a
saúde vai definhando junto com a população. Dinheiro para fazer estrada tem, mas não tem
bem menos para comprar aparelhos que poderão salvar vidas. Não pode ser outra coisa a não
ser falta de respeito literalmente...................................................................................................
PP – JUAREZ FADINI: Gostaria de falar da festa do nosso padroeiro São José Operário, dia
do Trabalhador, 1º de Maio, tivemos uma belíssima missa celebrada pelo padre Cremilson, o
Padre Hernandes e o Freio Beto, e após a missa um delicioso almoço com a comunidade local
e comunidades vizinhas. Gostaria de parabenizar o obre colega Felippe pela indicação do seu
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partido a pré-candidatura a deputado federal, isso é sinal que vossa excelência vem fazendo
um bom trabalho neste poder legislativo, faço votos que seja bastante positiva sua
disponibilidade. Não poderia deixar de falar da campanha Maio Amarelo, principalmente o
trabalho do nobre colega Tom e sua equipe, pela preocupação com a educação no transito,
pois realmente somente educando as nossas crianças é que teremos um futuro mais seguro e
promissor, a educação é a base de uma sociedade mais justa e igualitária. E sobre a morte da
empresária de Vila Velha, segundo a minha opinião e também do jornal A Gazeta, a morte de
Simone não foi uma fatalidade, por mais que o morador de rua não tenha tido a intenção de
ferir a empresária ao lançar um vergalhão a exmo nos carros na Avenida Champanhat, o
crime cometido poderia sim ter sido evitado. Pois o assassino possui varias passagens na
Polícia e foi detido pelo menos seis vezes, inclusive no dia anterior tentou estrangular uma
mulher parada no transito no mesmo local...................................................................................
PHS – JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Falar sobre nossas andanças pelo interior, ontem
iniciou mais um campeonato rural que organizamos na Copa Arena Cascatinha, comunidade
receptiva, os times Arte e Vidro e Esporte Comunitário ficando empatado dois a dois, e o meu
time Cascatinha fez seis gols e o Esporte São Marcos um. Gostaria de parabenizar todo o
pessoal que participou e prestigiou o evento, inclusive aconteceu também o Campeonato
Estadual dos Trabalhadores Comerciários, o qual eu não pude estar presente, mas foi um
sucesso, o time comerciário foi vitorioso. Em nome dos diretores do SINDICOMERCIARIOS
gostaria de parabenizar a todos pela organização desse grande evento esportivo........................
PSB – CHARLES HENRIQUE LUPPI: A impressão que eu tenho é que o governo do
Estado está fazendo questão de sucatear o Pronto Socorro para poder terceirizar o serviço
depois, porque o sonho do atual governador é justamente terceirizar o serviço, ta ruim, mas
depois que terceirizar vai ficar tudo bom, essa é a impressão que a gente tem, espero que eu
esteja enganado. Gostaria de fazer um convite ao povo colatinense, o Vaguinho, coordenador
da Unidade de saúde “Cesar Melotti” do bairro Santa Terezinha, pediu que eu fizesse esse
convite a todos os vereadores onde será realizada uma Ação onde serão ofertados
atendimentos a saúde pela unidade em parceria com a secretaria municipal de saúde e
secretaria de assistência social, no dia 12/05 a partir da sete horas, pesagens, medida e
informações para Bolsa família, Atualização de cadastro único, clinico geral, pediatra,
assistente social, dentista, geriatra, coleta de preventivo, requisição de mamografia, testes de
glicose, aferição de pressão, vacinação da gripe, influenza A, subtipo H 1N1, H3N2,
animação para as crianças, e diversas atividades, inclusive cortes de cabelo pelo SESI/senat.
Gostaria de parabenizar o trabalho realizado na escola CEIM Padre José Bertollo, inclusive
acho que poderíamos pensar em incluir na grade curricular dos alunos aulas de noções de
transito, todos realmente estão de parabéns..................................................................................
PDT – ADEUIR FRANCISCO ROSA: Pegando um gancho na fala do nobre colega José
Araújo com relação a Rua Pedro Epichin, a operação tapa-buracos e redutores de velocidade,
eu também fiz uma indicação no dia 07 de fevereiro de 2017, solicitando instalação de
redutores de velocidade, uma vez antes de eu assumir o mandato de vereador, as placas de
sinalização de redutores haviam sido instaladas em parte da referida rua. E depois eu fiz da
outra parte da rua até a bifurcação com a Avenida das Nações, e que também foram instaladas
pela secretaria de transito, portanto, o serviço foi feito, agora cabe a secretaria de obras fazer
os redutores de velocidade para então a secretaria de transito efetivar a pintura dos quebramolas, as placas verticais já estão instaladas. Vou ler a mensagem de uma amiga e moradora
da rua na semana passada: “amigo, colocaram esta placa aqui já tem anos e até agora nada de
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quebra-molas na Rua Pedro Epichin, numero 1219, em Colatina Velha, e os carros passam em
alta velocidade, conto com sua ajuda e confio no seu trabalho”. Essa amiga se chama Lucia e
hoje ela mandou outra: “boa tarde, apenas para lembrá-lo dos quebra-molas na Rua Pedro
Epichin, pois está cada vez mais perigoso, os carros trafegam em alta velocidade, obrigada”.
Lucia, eu e o colega José Araújo estamos batalhando para que essas obras sejam realizadas e
esperamos que em breve a secretaria competente atenda aos anseios dos moradores da referida
rua..................................................................................................................................................
PPS – WADY JOSÉ JARJURA: Hoje praticamente as falas foram a respeito da questão da
saúde, a questão do Silvio Avidos colocada pelo colega Charles, estão vendendo dificuldade
para vender facilidade. Um absurdo uma pessoa no Silvio Avidos liberada para fazer exame
no Hospital São José, mas não conseguia por falta de transporte, depois de varias ações graças
a Deus o transporte foi feito. Sobre as farmacinhas, a gente sabe que tudo é pouco, mas já foi
um avanço, a gente sabe que Colatina tem 40 postos de saúde, vamos colocar que cada um vai
precisar de 15 pessoas para trabalhar, um total de seiscentas pessoas. A gente precisa ver essa
questão e fazer uma ação conjunta para resolver esse problema, e da mesma forma é a questão
da retirada dos dentistas dos postos das nossas comunidades, gabinetes odontológicos lindos e
maravilhosos, estive no Bairro Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Santo Antonio e no bairro
São Pedro, equipamentos fantásticos parados. Ai acaba sobrecarregando o bairro Honório
Fraga que tem três dentistas diariamente e também na US de São Silvano. Mas precisamos
nos juntar para que possamos ajudar a resolver esse problema. Tiraram a autoclave do posto
do Santo Antonio para levar para outra comunidade, vestindo um santo para deixar pelado o
outro. Então, precisamos ver o que está acontecendo, inclusive acabaram com o plano que
havia dentro dos postos de saúde, plano de cuidado, alguém mudou e nós temos que ver se
essa mudança vai ser positiva, esse plano de cuidado é para os pacientes que precisam ser
medicados em suas casas. Precisamos averiguar se essa mudança vai dar bom resultado no
que tange ao atendimento da nossa população..............................................................................
TRIBUNA LIVRE: o senhor Fabio Alexander Armond Teixeira se inscreveu para falar sobre
uma iniciativa dos Movimentos Sindicais e Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Espírito
Santo referente a cobrança pelo uso da água, principalmente na agricultura familiar. A água é
um bem natural e um direito essencial para a vida de todos os seres vivos. Grandes
multinacionais, para manter grande produção, precisam de água e por isso elas impõem aos
governantes do mundo uma forma de pressionar sobre o uso da água doce, no caso, por meios
de leis que impõe a outorga e com isso querem tornar a água uma mercadoria. A agricultura
deveria estar recebendo os incentivos de produção e de reservas da água e não pelo
pagamento do seu uso, que nem sabem como será essa cobrança. Eles precisam que os
comitês de bacias tenham mais participação de forma democrática na agricultura familiar e
que não sejam tratados de forma excludente, que as políticas de recuperação ambiental devem
primar pela ampliação e preservação de reserva de água com medidas compensatórias e não
de medidas punitivas. Os governos precisam aumentar a capacidade hídrica em quantidade e
qualidade. Querem participar das audiências públicas para mostrar sua posição e não cobrança
pelo pagamento da água. Pediu apoio aos senhores vereadores e que façam uma moção de
repudio para o Comitê das bacias contra a cobrança pelo uso da água na agricultura familiar....
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
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ORDEM DO DIA: Primeira discussão do Projeto de Lei nº 018/2018 de autoria do Vereador
Adeuir Francisco Rosa, que dá nome a Praça “Geiseane Aparecida Silva Garcia”: “Aprovado
por Unanimidade”.........................................................................................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 021/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz
Bolzani, que denomina Rua “Antonia Domingos Jonas” no loteamento Residencial Recanto
da Lagoa, Bairro Luiz Iglésias: “Aprovado por Unanimidade”....................................................
Única discussão do Requerimento nº 053/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique
Luppi, ao governador do Estado, requerendo cópia do processo de licitação das obras de
reabilitação e pavimentação da Rodovia ES 357, Boapaba/Baunilha: “Aprovado por
Unanimidade”, discutido pelo vereador autor...............................................................................
Única discussão da Moção nº 039/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, de
aplausos a EMEF Frei Isaias Leggio da Ragusa: “Aprovada por Unanimidade”.........................
Única discussão da Moção nº 040/2018 de autoria do Vereador Juarez Fadini, de pesar pelo
falecimento da senhora Cândida Carminati Altoé: “Aprovada por Unanimidade”, discutida
pelo vereador autor........................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 041/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Benedito da Costa Coelho: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 042/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
pesar pelo falecimento do senhor Darcy Dalmachio: “Aprovada por Unanimidade”..................
Única discussão da Moção nº 043/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, de
aplausos ao doutor Devacir Mário Zaché Junior: “Aprovada por Unanimidade”........................
Única discussão da Moção nº 045/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, de
agradecimento a senhora Helena Fachetti Dalla Bernardina: “Aprovada por Unanimidade”......
Única discussão da Moção nº 044/2018 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, de
pesar pelo falecimento do senhor Attílio Botasse Netto: “Aprovada por Unanimidade”,
discutida pelo vereador autor........................................................................................................
Moção nº 047/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, de pesar pelo falecimento
da senhora Ocarlina Faroni Pretti: “Aprovada por Unanimidade”...............................................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Gostaria de
parabenizar todos os funcionários do Centro de Acolhida do Bairro Bela Vista, pela bela
feijoada que aconteceu na Associação Banestes, agradecer aos colegas vereadores que
adquiriram o convite e todos os demais que colaboraram, tenho a certeza de que os próximos
eventos que serão realizados para ajudar quase oitenta crianças do referido Bairro, também
será um sucesso e de muita importância, pois é uma instituição séria, que através da Caritas
que há mais de vinte anos está em nosso município ajudando varias instituições, e nós temos
que ajudar e abraçar essa causa também pois visa o bem estar da nossa população. Sintam-se
todos agraciados e parabenizados.................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Gostaria de parabenizar o nobre colega Zaqueu,
amigo e vizinho, juntos estamos em parceria em prol do município, principalmente da nossa
grande comunidade, que é carente precisa muito da gente. Gostaria ainda de pedir desculpas
ao colega Juarez do Hotel por não ter comparecido no evento, infelizmente não foi possível,
tinha outro compromisso em uma caminhada com o nosso pré-candidato a deputado estadual
Jolimar Barbosa, fomos muito bem recebidos. Gostaria de dizer que ser responsável por
algum por órgão público é realmente de muita responsabilidade, e eu quero parabenizar o
Tenente Vilmar, superintendente de transito pelo trabalho que vem fazendo frente a pasta, sei
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que ele está se empenhando ao Maximo, acredito que só não faz mais porque talvez esteja
faltando assessoria e liberdade, porque boas ideias, gestão e bom atendimento ele tem. Como
secretário ele fez um trabalho na Avenida Silvio Avidos, acho que falta agora falta o
complemento por parte do atual secretário de obras, falta fiscalização da policia militar para
completar o trabalho. Muitas vezes determinado trabalho não depende somente de um. Em
frente a escola do bairro Ayrton Senna estivemos juntos na colocação de placas para a
instalação do quebra-molas e na ocasião o secretário Ito disse que depois de quinze dias ele
iria fazer a obra do quebra-molas, mas até hoje estamos aguardando e estamos sendo
cobrandos constantemente pelos moradores, que visa principalmente pela segurança dos
alunos, professores e funcionários. Acredito que as necessidades precisam ser priorizadas, e
por isso peço aos nossos secretários que priorizem a questão da periculosidade.........................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Gostaria de esclarecer sobre minha fala anteriormente sobre
a obra do governo do Estado, eu havia dito que seria quarenta e cinco milhões de reais para
treze quilômetros de asfalto, mas o presidente Jolimar me chamou a atenção dizendo que
serão dezoito quilômetros e não treze. O valor por quilômetros na verdade será de dois
milhões e quinhentos mil reais. Mas ainda dá para comprar tomógrafos e sobrar.......................
Para finalizar, o Pastor Samuel em visita a Câmara, fez uma bela oração..................................
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, 07 de Maio de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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