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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 14 de Maio de 2018.
Décima quinta Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito
Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos quatorze 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 para fazer a leitura do Expediente
do dia: Projeto de Lei Complementar nº 001/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal,
que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 027/2003, para corrigir omissões, e Dispõe
sobre a produção de efeitos das alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 090/2018:
“Ao presidente para despacho”.....................................................................................................
Projeto de Lei Complementar nº 002/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Altera dispositivos da Legislação Tributária para corrigir imprecisões: “Ao presidente para
despacho”......................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 033/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, que Dispõe sobre a
instituição no calendário oficial de eventos do município, “Desafio Colatina de Ciclismo de
Estrada”: “Ao presidente para despacho”.....................................................................................
Projeto de Lei nº 034/2018 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, que denomina
Rua “Candido Portinari” no Loteamento Vila Verde, Bairro Fioravante Marino: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Lei nº 035/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito suplementar: “Ao presidente para despacho”.....................
Projeto de Lei nº 036/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Ao presidente para despacho”.....
Projeto de Lei nº 037/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito suplementar ao orçamento para o exercício de 2018: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Lei nº 038/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Ao presidente para despacho”.....
Moção nº 048/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, de pesar pelo
falecimento do senhor Claudionor Souza Lino: “A ordem do dia da próxima sessão”................
Moção nº 049/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro Nascimento, de congratulações a
arquiteta Danielly Ohnesorge do Nascimento: “A ordem do dia da próxima sessão”.................
Indicações nºs: 254 e 257/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, solicitando
coleta de lixo na zona rural de São João Pequeno, São Salvador, São Pedro Frio e Córrego do
Moschen; e operação tapa-buracos na Avenida Deivid Pancieri, Bairro São Miguel:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Indicações nºs: 255, 256 e 261/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando
estacionamento para portadores de deficiência na Rua Leonel Ferreira, Bairro Adélia
Giubertti; um campinho de areia próximo ao trevo do Bairro Novo Horizonte, poda das
arvores existentes na Rua Cosme e Damião no Bairro São Silvano: “Encaminham-se”.............
Indicações nºs: 258, 259 e 260/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira,
solicitando: reacender a faixa de pedestre existente na Rodovia do café, em frente ao
supermercado Oba; reparo no calçamento da Rua Juscelino Kubicheki, Bairro Ayrton Senna,
e da Rua Ozeas Souza Vinagre no Bairro Columbia: “Encaminham-se”.....................................
Indicação nº 262/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, solicitando
troca das lâmpadas existentes nas Ruas do Bairro Santo Antonio: “Encaminha-se”...................
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Indicação nº 263/2018 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, solicitando iluminação
da Praça Geisiane Aparecida da Silva, no Bairro Santos Dumont: “Encaminha-se”..................
Indicação nº 264/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, solicitando atenção as
reivindicações dos moradores do bairro Vista da Serra, com relação transporte coletivo:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Indicação nº 265/2018 de autoria do Vereador Wanderson ferreira da Silva, solicitando
reparos em calçamento da Rua “Onofre Manoel” no Bairro Vicente Suella: “Encaminha-se”....
Ofícios GAPRE em resposta aos Vereadores Audreya Franco Motta Bravo, Zaqueu Alves
Pereira, Juarez Vieira de Paula, Felippe Coutinho Martins e outros: “Ciente”............................
Ofício GAPRE 243/2018 encaminhando o Relatório Resumido da execução Orçamentária
relativo ao 1º bimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de Colatina: “Ciente”.........................
Of/016/2018 do Consorcio Noroeste em atenção ao ofício 353/2017 da Câmara Municipal de
Colatina, de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins: “Ciente”.......................................
Of/018/2018 do Consorcio Noroeste em resposta a Vereador Audreya Motta França Bravo:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Convite para Apresentação do projeto Dom Helder Câmara: “Ciente”........................................
Do procurador geral do Município de Colatina, DEVACIR Mário Zaché Junior, em atenção
ao Vereador Jorge Luiz Guimarães: “Ciente”...............................................................................
Da ATC Associação dos taxistas de Colatina, requerendo informações sobre a questão de
Aplicativos Móveis de Transporte urbano: “Ciente”....................................................................
Da AFECOL – Associação de Feirantes de Colatina, solicitando alteração da Lei nº 5.719:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Da Empresa Luz e Força Santa Maria S.A., em resposta ao Vereador Adeuir Francisco Rosa:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Da Associação de Moradores do bairro Maria Ismênia, convidando para reunião na sede da
associação: “Ciente”.....................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Felippe Coutinho Martins, solicitou retirar de tramitação o Projeto de
Lei nº 034/2018 de sua autoria......................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Braz Bolzani apresentou Requerimento de urgência simples
ao Projeto de Lei nº 033/2018 de sua autoria, e urgência especial, aos Projetos de Leis nºs:
035, 036, 037 e 038/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal...........................................
ORADORES: – JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Na semana passada falei sobre os aparelhos de raio-X que estavam
encaixotados no Hospital Silvio Avidos e hoje eu trouxe a fotografia para mostrar as caixas, e
dizer que um deles já foi montado e amanha estará em funcionamento, e o outro aparelho será
montado amanha, graças a Deus. Segundo informações sobre o tomógrafo, esse aparelho que
salva vidas, existe uma licitação que ainda não foi aberta e que somente Deus sabe quando
será. Portanto, dessa tribuna, vou continuar cobrando do governo do Estado, homem integro
que está fazendo e eu agradeço se ele puder olhar com carinho essa questão. Pois é muito
triste ter que remover um paciente grave com AVC, para leva-lo para outro hospital, sendo
que esse tomógrafo, com um ano de uso, ele já se paga, tirando o risco de uma ambulância
UTI que vem de vitória para fazer esse transporte. Gente, vamos pensar um pouco, olha o
custo que isso trás, vamos pensar no bem estar do nosso próximo, os nossos políticos que
estão me ouvindo, por favor, o nosso Silvio Avidos precisa de um tomógrafo. Gostaria de
agradecer a secretário de obras que atendeu uma indicação em favor dos moradores do
Riviera, onde tem uma pracinha linda, que aos sábados realiza uma feirinha, a dona Vera
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Fachetti, a dona Renata Zouain, e demais organizadores, estão de parabéns, vale a pena
prestigiar e ver o que é uma comunidade unida, é realmente um diferencial, agradeço a todos
que estiveram imbuídos................................................................................................................
ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Estivemos fazendo uma visita na Rua principal do Bairro Ayrton Senna, com
relação a questão do calçamento da mesma que está muito danificado, complicando o trafego
dos moradores e principalmente dos motoristas de ônibus que trafegam diariamente por ela.
Pessoalmente eu pude comprovar que o estado do calçamento está precário e isso prejudica a
todos realmente e gostaria de pedir ao secretário de obras Romário de Castro e ao amigo Ito,
que atendam esse clamor dos moradores, visto que o transito na referida rua é intenso. Mas
não poderia deixar de agradecer a referida secretaria de obras pela obra de instalação do
quebra-molas que tanto havíamos pedido para o mesmo Bairro, era uma reivindicação dos
professores e da direção da escola “João Manoel Meneguelli”, hoje felizmente quero
agradecer. Para o Bairro Columbia também fizemos uma indicação com relação a reparos na
Rua “Ozéas Vinagre” onde o calçamento está danificado, os moradores estão cobrando e
acredito que em breve seremos atendidos também nessa demanda..............................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Hoje eu fiz uma Indicação solicitando a secretaria de obras, providencias com
relação a iluminação da Praça “Geisiane Aparecida Silva Garcia”, essa praça fica anexa ao
muro da escola “Matilde Guerra” no bairro Santos Dumont, e durante o dia fica muito bom
para os moradores se divertirem e usufruírem da mesma, mas a noite a escuridão não permite
isso. Portanto, peço que a referida secretaria tome providencias no sentido de que os
moradores possam aproveitar da praça também durante a noite. Estive visitando a Santa Casa
em São Silvano, onde fui muito bem recebido pela diretora geral Débora Gatti, a qual fez a
apresentação de todo o hospital e confesso que sai muito animado devido ao seu desempenho
frente aquela direção. Algumas melhorias já foram realizadas e outras ainda para serem
concluídas. O centro de esterilização está na fase final, quase concluído já, o maquinário
adquirido através de emendas parlamentares, eu presenciei durante a minha visita, como a
reforma dos banheiros da maternidade da ala SUS, 60% dos pacientes obrigatoriamente
devem ser d SUS e os 40% pode ser particular. Através da Vara de execução penal, o
judiciário e o ministério público estão auxiliando na saúde do nosso município, camas novas
para todo o hospital foram doadas, e está em fase de conclusão o padrão elétrico de todo a
Santa Casa, pois o padrão antigo não era suficiente, agora será instalado um padrão moderno
para atender toda a demanda. Foram iniciadas cirurgias oftalmológicas, várias cirurgias do
ramo já foram realizadas na Santa Casa, e eu espero que esse progresso continue porque a
população merece uma saúde de qualidade. Para dar suporte mensalmente ao Hospital Silvio
Avidos, alguns pacientes de leitos clínicos e pediátricos estão sendo recebidos na Santa Casa,
devido a grande demanda, portanto, a meu ver, o trabalho da diretora Débora Gatti, está sendo
muito bem desempenhado, merecedora de parabéns, pois a saúde é um bem necessário de
todo ser humano, saúde é coisa muito séria e deve ser levada muito a serio e a nossa
população precisa ser muito bem atendida...................................................................................
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando toda a comunidade do
Bairro Aparecida, em especial a coordenadora Angélica Ohnesorge e sua equipe, pelo
brilhante trabalho que realizaram na Igreja Católica do referido bairro. Essa reforma demorou
bastante, mas quanto teve início o trabalho foi todo a vapor com o apoio de toda a
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comunidade local, do Padre Henrique, todos se envolveram, no sentido de realizar aquela
reforma o mais breve, e o resultado final foi muito gratificante. Sábado tivemos a brilhante
reinauguração e eu não poderia deixar de ressaltar o trabalho da arquiteta Danielly Ohnesorge,
que dou seu tempo e seu trabalho, fez um lindo projeto arquitetônico, modificou toda
estrutura da igreja e o resultado ficou impressionante, maravilhosa. A missa de inauguração
da reforma foi celebrada por Dom Vladimir, foi uma missa linda e hoje quero ressaltar a
importância do trabalho da comunidade e conjunto com a coordenadora, realmente quando as
forças se unem as coisas fluem e acontecem. Parabéns a todos que trabalharam
incansavelmente, inclusive aos domingos e feriados para que aquela Igreja do Bairro
Aparecida ficasse linda e maravilhosa. Fiz hoje uma Indicação ao secretário de obras com
relação a iluminação do bairro Santo Antonio, as ruas estão demasiadamente escuras e
queremos que o secretário Romário olhe com carinho esse meu pedido, pois os moradores
estão clamando por essa melhoria e eles são merecedores. Gostaria de parabenizar o exvereador Hélio que é um lutador em favor da referida comunidade e dizer que eu aqui nesta
Casa vou lutar para ajudar a melhorar a qualidade de vida daqueles moradores..........................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. No início do nosso mandato fizemos uma indicação pedindo redutor de velocidade
na ES 080, próximo a Franciscana, e no dia 27 de abril voltamos a fazer essa indicação.
Ontem, aconteceu ali um acidente. Esse redutor, ou faixa elevada ou quebra-molas ou um
sinal, é justamente para que não vire rotina os acidentes que ali vem acontecendo, pois no ano
passado vários aconteceram ali. Por isso pedimos ao secretário de obras Romário e ao
superintendente de transito Vilmar, que olhem com carinho essa situação, que façam uma
discussão a respeito porque exatamente na frente do ponto de ônibus, na subida para o Parque
dos Jacarandás, muitos acidentes veem acontecendo devido a falta de sinalização. Por isso
quero reforçar esse pedido para que os órgãos competentes discuta com a gente a melhor
forma para implantarmos no local um quebra-molas ou redutor de velocidade para que
acidentes não vire rotina no referido Bairro..................................................................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar parabenizando a comunidade Monte Calvário, no Loteamento
Vila Verde, onde aconteceu a primeira missa ontem, uma comunidade unida disposta a fazer o
melhor sempre para que venha a crescer cada vez mais. Há um ano mostrei aqui um projeto e
hoje venho novamente falar a respeito com relação ao local onde aconteciam as provas para
habilitação de moto, onde hoje está sendo estacionamento de carro, como podem ver através
das fotos. Esse projeto que a gente sugeriu ao prefeito quando a feira ainda funcionava na
Avenida Ângelo Giubertti, e posteriormente conversando com ele, soubemos que não seria
possível a viabilidade desse projeto devido ao custo. Na ocasião, queríamos que durante a
semana funcionasse como estacionamento e aos sábados a feira junto a feirinha. O prefeito
não achou interessante na época, mas hoje é o que está acontecendo como vocês podem ver
através das fotografias. Portanto, gostaria de agradecer ao prefeito por ter entendido a nossa
sugestão, pois foi exatamente o que pedimos naquela época. Falando em feira, pedimos ao
secretário que responde pela área da agricultura, que faça um processo transparente da
locação dos feirantes, o senhor Guilherme que é responsável pela pasta da agricultura, para
que possamos realmente ver como será feita essa locação, não tendo vaga definida para
nenhum nem outro. Que a gente possa ter um processo transparente para que nenhum feirante
seja prejudicado, inclusive havia conversado com secretário Distone anteriormente para que
pudéssemos dividir as vagas das barracas, lugar demarcado para cada um, e que se não
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houvesse nenhum critério pré-estabelecido, que fosse feito sorteio para ser mais justo com
todos, que cada um fique no lugar sorteado, pois o que não pode é haver lugar demarcado os
melhores lugares para determinadas pessoas. Aproveito para pedir que esse processo seja o
mais transparente possível, que seja acompanhado por todos os feirantes para terem a certeza
de que não há privilegio para ninguém.........................................................................................
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Participamos de duas reuniões na semana passada, uma na comunidade Gordiano
Guimarães, e outra no bairro Amarílio Caiado Fraga, Vicente Suella III, e vários pessoas
abordaram sobre a questão do IPTU. No bairro Gordiano, por exemplo, lotes que não foram
entregues o titulo de posse, não tem rua, nem infraestrutura, e estão cobrando um absurdo, e o
mesmo está acontecendo no Vicente Suella III, a maioria dos moradores está sendo cobrado
desde 2015, tem um morador que o valor cobrado está em 911 reais 2015, 2016, 2017 mais
2018, ele disse que vai ter que vender a sua casa para pagar o IPTU. Eu não sei se em 2015
esse bairro era habitado, acho que ainda não. Lembro-me que as pessoas começaram a chegar
em 2016. Não estou aqui criticando a administração, mas que seja revista essa questão que
está ocorrendo com relação a cobrança do IPTU. E outro agravante é que não estão
entregando os carnês na comunidade, os moradores precisam ir a prefeitura pegar o carnê.
Não sei o motivo dessa indiferença para os moradores do referido bairro. Além disso, as ruas
estão danificadas, muitos buracos, sendo que é um bairro novo, e a empreiteira que fez tem
que ser notificada o mais breve antes que termine a garantia da obra. Que a prefeitura reveja
essa situação é o que pedimos, inclusive na maioria dos casos os mais humildes estão pagando
mais caro do que as de melhores condições financeiras. Temos que ajudar essas pessoas, a
prefeitura tem que rever essa situação do IPTU, pois eu estive pessoalmente e presenciei a
revolta dos moradores, e não entendemos o motivo de o valor cobrado ser diferente se as
casas são iguais. Pretendemos marcar uma reunião com a secretaria competente, para discutir
essa questão, os moradores querem pagar, a cobrança do IPTU é justa, mas que seja dentro
dos padrões de normalidade..........................................................................................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Estivemos no Posto de saúde do bairro Jardim Planalto participando da
entrega de um veículo para a secretaria de saúde através da emenda parlamentar do deputado
federal Paulo Foletto, para fazer o transporte dos pacientes e nós queremos agradecer ao
deputado pela destinação da emenda. Ontem comemoramos o Dia das Mães, vimos varias
manifestações de carinho através das redes sociais, a data mais importante que devemos
comemorar, mas também no dia de ontem comemoramos o Dia da Libertação dos Escravos,
uma data que a cada dia está passando imperceptível na sociedade, e eu como negra,
descendente de escravos jamais poderia deixar de relembrar esse fato histórico tão importante
para a população negra. Os negros não estão mais presos nas senzalas, mas continuam presos
pelo racismo que ainda impera no seio da sociedade. Prova disso é o elevado numero de
jovens negros que são assassinados diariamente em nosso país, a violência domestica que
acontece em sua maioria com mulheres negras, a grande população feminina presidiária é
negra também. Então senhor presidente, enquanto mulher neste parlamento tenho a obrigação
de lutar por políticas públicas, principalmente para nossas mulheres negras e jovens
adolescentes negros, pois falta oportunidade de emprego, de qualificação profissional,
sabemos que muitos entram no crime por falta de oportunidade, a base familiar mal
estruturada, temos casos de mães que são arrimo de família, que vivem com problema das
drogas, do alcoolismo, enfim, não temos que lutar, se não fazermos pelo Brasil, que façamos
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pela nossa cidade, quantos jovens estão desempregados, é visível, por isso não podemos
deixar de lembrar dessa data tão importante que foi a Abolição dos Escravos, basta olhar este
plenário, somente uma mulher negra como vereador. As desigualdades sociais ainda imperam
na sociedade e nós temos que lutar. Hoje faz dois meses do assassinato de uma vereadora
mulher e negra Marielle. O racismo ainda impera muito e nós temos que lutar por políticas de
qualidade e melhorias para essa população negra que ainda sofre no seio da sociedade. Outra
data que devemos lembrar é o 18 de maio, Dia do Combate e enfrentamento a violência contra
as nossas crianças e adolescentes, temos muitos casos em nosso município e nós não podemos
deixar de fiscalizar e investir nos programas sociais para impedir que a violência continue
envolvendo nossas crianças e adolescentes, não podemos permitir, vamos nos unir, vamos
denunciar, disque 100, vamos proteger.........................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Em nome da nobre colega Audreya, gostaria de parabenizar todas as
mães pelo dia de ontem. Mês de maio, maio Amarelo, mês de conscientização do transito, nós
que compomos a comissão permanente de segurança desta Casa, juntamente com os colegas
Juarez e Adeuir, sabemos que a cada dia temos matar um leão para sair pela manha e voltar a
noite para nossos lares. Ontem mesmo ocorreram dois acidentes em nosso município, a alta
velocidade é um dos fatores agravantes, temos na secretaria municipal de transito, 130
pedidos de instalação de quebra-molas em nossa cidade, em breve não vamos conseguir
andar. Acredito que nós que andamos conscientes no transito não merecemos tantos quebramolas, porém, entendemos que é um bem necessário tê-los, e por conta de alguns, temos que
pagar o preço. A situação é essa, conseguimos instalar um quebra-molas em frente a escola
“João Manoel Meneguelli” no Bairro Ayrton Senna e queremos agradecer ao secretário de
obras pela execução, inclusive estamos trabalhando junto a escola a questão da
conscientização dos alunos para com a questão do transito e da segurança dos alunos. Com a
compreensão das diretoras e professoras da escola estamos fazendo esse trabalho importante e
fundamental para a segurança das nossas crianças.......................................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar parabenizando o amigo Vaguinho, e a sua equipe, pois no ultimo
sábado estivemos no posto de saúde do bairro Santa Terezinha, na ocasião em que se
realizada ação social, e realmente todos estão de parabéns, a nossa amiga Lidia também pelo
trabalho, o nosso município merece profissionais que fazem por amor realmente. E hoje estive
visitando o postinho do Bairro Columbia onde me foi relatado pelos funcionários, que La
existe uma situação, inclusive eu me comprometi com eles porque acredito que a secretaria de
saúde juntamente com o nosso prefeito vai tentar solucionar o mais rápido possível aquela
situação. O Columbia é um bairro grande e está com duas salas odontológicas fechadas e os
moradores estão sendo atendidos no Bairro Honório Fraga, porém, apenas oito fichas por
semana. Eu pergunto, como é que os moradores fazem diante dessa situação, além do referido
bairro, os moradores das comunidades vizinhas. Diante dessa situação me comprometi em
conversar com o prefeito e com o secretário de saúde para acharmos uma solução, porque a
população está realmente à mercê.................................................................................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar minha fala mostrando um vídeo feito pela comunidade do Bairro
Carlos Germano Naumann, do trabalho que aconteceu neste final de semana, a comunidade se
reuniu em combinação com a prefeitura que forneceu o material e dezesseis moradores em
mutirão fizeram essa escadaria de aproximadamente setenta metros para atender os moradores
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daquela localidade. Então que quero deixar aqui meus parabéns a associação de moradores,
melhor seria se o município fizesse a obra, mas como foi um acordo, eu também quero
agradecer ao Ito, ao secretário de obras Romário, e o prefeito Sérgio pela parceria, que
animou a comunidade, inclusive depois dessa outras mais estarão acontecendo no Bairro
através de mutirão. Gostaria de deixar claro que em breve estaremos inaugurando uma
academia popular doada pela prefeitura e, o tão falado Beco aqui nesta casa, também já está
pronto, e eu só posso agradecer ao prefeito a parceria que está tendo com a comunidade do
bairro, principalmente isso vem acontecendo pela união da associação de moradores.
Manifesto aqui meu total apoio a comunidade do bairro Carlos Germano Naumann, e convido
a todos para prestigiarem de mais um torneio de futsal que irá acontecer neste final de semana
para promover o esporte na comunidade......................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Não poderia deixar de parabenizar todas as mães do nosso Brasil, em especial as
funcionárias da Câmara e a minha mãe meu orgulho. Com relação ao horário de
funcionamento das farmácias, gostaria de passar as informações corretas: no Bairro Vila
Lenira as segundas e sextas-feiras, no Bairro Carlos Germano Naumann as segundas-feira,
Bairro Santo Antonio terças-feiras, Bairro Ayrton Senna terças e quintas-feiras, Bairro Maria
das Graças às quartas-feiras, Bairro Columbia as quartas-feiras, Bairro Honório Fraga sextasfeiras, Bairro Bela Vista as quintas-feiras, Bairro São Silvano de segunda a sextas-feiras. Das
sete as onze e das doze às dezesseis horas. E a farmacinha do centro da cidade de segundas as
sextas das sete e trinta as dezesseis e vinte horas. Gostaria de pedir a população um pouco
mais de paciência que as coisas vão se acertando. Em conversa com a secretária de assistência
social a querida Fernanda Ferrari, a respeito do Centro Pop que fica na Rua Pio XII, pois
tenho recebido inúmeras reclamações de que depois que o centro se instalou na referida rua, a
quantidade de moradores de ruas aumentou muito pela região. Isso nos preocupa porque
alguns deles você ainda consegue conversar, mas outros são agressivos e amedrontam a
população de bem. A secretária me informou que até o final do mês o centro pop irá sair da
Rua para outro local mais afastado do centro, acho importante para andamento do nosso
comercio, uma vez que o empresariado anda bem sofrido, essa categoria precisa ser
valorizada, e daqui trinta dias a secretária nos disse que haverá um debate aqui nesta Casa,
provavelmente no dia 14/06, com toda a região noroeste e o ministério público estadual,
aproveito para convidar a população e os colegas vereadores que venham debater esse assunto
importantíssimo especificamente dos moradores de rua. Temos visto muitas tragédias
acontecendo pelo país, e nos não queremos isso para nosso município, por isso temos que
debater esse assunto e apoiar a secretaria de assistência social nesse momento, é uma coisa
importante e difícil de resolver.....................................................................................................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Gostaria
de abraçar todas as mães pelo dia de ontem, em nome da colega Audreya parabenizo todas as
mães do Brasil. Tivemos uma reunião muito produtiva na Bairro Maria das Graças, era um
compromisso nosso levar o secretário de obras e o Ito, que estiveram juntamente com a
associação de moradores e em nome do Moreia, agradeço o convite, foi uma reunião
proveitosa, o secretário foi sabatinado e conhecedor e experiente que é, nos deu todas as
informações e os moradores do referido bairro pode ficar tranquilo, pois o possível será feito
com certeza. Estou aqui juntamente com os colegas Jorge e José Araujo, lutando e cobrando
melhorias em favor da grande Maria das Graças, procurando sempre o melhor para toda
aquela comunidade........................................................................................................................
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CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Não poderia deixar de parabenizar todas as mães do mundo em especial a minha que
hoje foi internada para fazer sua ultima sessão de quimioterapia, que Deus a abençoe e as
demais mães também. Gostaria de parabenizar o coordenador Vaguinho pelo trabalho que
vem executando na Unidade de saúde Cesar Melotti na comunidade Santa Terezinha, nós
servidores públicos estamos para servir a população que é quem paga os nossos salários. Que
esse trabalho seja estendido a outras comunidades também. Com relação as farmacinhas, hoje
recebi uma ligação de uma moradora de Vila Lenira dizendo que ainda o serviço não está
como deveria ser, e hoje nos reunimos com o prefeito Sérgio e alguns colegas vereadores,
falamos a respeito o qual nos garantiu que em breve será normalizado e nós esperamos que
seja em breve porque a população está nos cobrando e ela merece realmente um serviço de
qualidade, Inclusive amanha vamos fazer uma visitar novamente para ver como está sendo o
atendimento...................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio: Gostaria que a população soubesse que nós estamos fazendo
as coranças junto ao prefeito para que o pleno funcionamento volte o mais rápido possível.......
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PPS – ZAQUEU ALVES PEREIRA: Gostaria de fazer
um lembrete, pois fui abordado no Bairro Ayrton Senna, com relação a questão da falta de
material nos postos de saúde, segundo informações de uma enfermeira a situação está
realmente difícil, ela disse que recebeu 24 ataduras para dividir com outra, portanto, pedimos
ao secretário de saúde Tadeu Giubertti se há possibilidade de resolver essas questões para que
a população seja melhor atendida, estamos vendo que material simples e barato está faltando e
os pacientes necessitam mesmo, inclusive bolsa coletora está faltando também. Que o
secretário possa verificar a situação e se possível resolver em favor dos moradores das
comunidades..................................................................................................................................
Pela ordem, o Presidente Vereador Jolimar solicitou autorização para se retirar da sessão para
participar de uma reunião representando a Câmara Municipal de Colatina.................................
PDT – ADEUIR FRANCISCO ROSA: Ontem ocorreu um fato desagradável em nosso
município quando uma jovem se jogou da ponte Florentino Avidos. Tivemos também dois
jovens heróis que socorreram essa jovem. Os dois ficaram com ela dentro do rio aguardando o
resgate. Chegou a guarnição do Corpo de Bombeiros, mas necessitavam de um barco e uma
equipe foi acionada. E até chegar, devido a distancia, demorou um pouco devido a localização
da sede do nosso Corpo de Bombeiros, da mesma forma quando teve um principio de
incêndio no supermercado Casagrande e a demora foi de vinte e cinco minutos. Eu tenho a
certeza de que quando confirmaram o incidente não demorou dez segundos para que a equipe
estivesse no caminhão. Mas conversando com o comandante do nosso Corpo de Bombeiros o
major Lucas Sossai Valdetário, tem uma área do IDAF anexa a Ceasa noroeste que
comportaria a sede de um batalhão do Corpo de Bombeiros, e essa área já está sendo
transferida e que terá um modelo padrão. Dependendo agora da política do Estado,
precisamos que o governo estadual assine essa transferência, posteriormente conclua a obra
que fica próxima ao Rio Doce. Se essa sede já estivesse nessa área seria somente colocar o
barco na água e fazer o salvamento da jovem com mais rapidez. Presenciei a agonia das
pessoas e a minha também, tentando salvar aquela jovem, felizmente tudo ocorreu bem, mas
esperamos que a sede do Corpo de Bombeiros seja anexa ao Ceasa Noroeste o mais rápido
possível..........................................................................................................................................
PHS – JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Gostaria de parabenizar o nosso presidente Jolimar
com relação a sua fala sobre os dentistas, eu tenho abordado esse assunto e realmente no
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Bairro Columbia os moradores estão reclamando, eu venho pedindo ao secretário de saúde e
ao prefeito que possam rever esse modelo que estão tentando implantar tirando os dentistas de
determinada comunidade centralizando em outra. Não sei o critério que estão usando, tiraram
os dentistas do interior, e eu que participo muito da vida do interior, sou abordado
constantemente pelos moradores reclamando sobre essa questão. Mais uma vez venho pedir a
administração que reveja essa situação, que os dentistas voltem para que a população possa ter
esse serviço novamente. Um bairro como o Columbia tão população não ter um dentista é
realmente preocupante a situação, inclusive o Bairro Honório Fraga também já atende a
população adjacente, a demanda é muito grande, por isso peço ao líder do governo vereador
Eliésio que interceda para que os dentistas voltem para o interior e que a população seja
assistida.........................................................................................................................................
SOL – AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Retorno para fazer umas imagens da
antiga escola do 15 de Outubro, a mesma estava desativada, o mato muito alto, e tendo em
vista ocorreu um crime naquela região, as senhoras que vão a igreja estavam preocupadas e
nós pedimos ao secretário de Interior Bragatto que fizesse uma intervenção naquela
localidade, pois estava causando receio nos moradores. Como podem ver nas imagens só
podemos agradecer ao secretário Bragatto, foi preciso um trabalho de fora tarefa mesmo, e a
comunidade agora está muito feliz. Inclusive já existe um encaminhamento para que a
referida escola seja reativada e nós fazemos votos para que realmente esse espaço público seja
reativado e reutilizado para o bem daquela população que estava um tanto esquecida tendo em
vista ser a mais afastada da sede do município, inclusive quando o governador esteve aqui
entregaram um abaixo-assinado pedindo a instalação de uma torre de telefonia, o que é muito
importante nos dias de hoje. Parabéns nobre colega Juarez de Paula por levar melhorias para
aquela comunidade. Gostaria de fazer um convite para a 5ª Edição do Projeto Beleza e
Cidadania, um projeto que iniciamos no inicio do nosso mandato, já visitamos vários distritos
e bairros e agora no próximo dia 27 de maio estaremos na Praça da Alegria no Bairro
Perpétuo Socorro. Esse projeto tem por objetivo proporcionar cidadania para a nossa
população, vários serviços sociais serão oferecidos e todos estão convidados para uma manha
de beleza e cidadania para os moradores do bairro e dos bairros vizinhos que poderão
participar também.........................................................................................................................
PSB – CHARLES HENRIQUE LUPPI: Em nome do PSB gostaria de parabenizar o
deputado federal Paulo Foletto pela entrega de um automóvel para o Bairro Jardim Planalto,
mais uma coisa boa para a comunidade, isso é importante, como foi o caso da Santa Casa o
aparelho autoclave para esterilização, emenda do nosso deputado também, novecentos mil
reais, o que é importante não somente para a Santa Casa, mas para outros hospitais do entorno
da região norte e noroeste, isso vai gerar uma renda extra para o hospital, por isso falo que
esse tipo de serviço é importante na comunidade, de fortalecer esse tipo de serviço, assim
como em breve teremos a radioterapia também em Colatina. É importante também ressaltar o
dia 18 de maio, dia nacional de enfrentamento sexual contra criança e adolescente, essa data é
importante demais porque sabemos que isso acontece todos os dias na cidade e muitas vezes
não é falado por vários motivos e na maioria das vezes acontece dentro do seio familiar. Por
isso professores, parentes, vizinhos, amigos devem prestar atenção nas nossas crianças, nós
temos uma parcela e responsabilidade com essa situação, não podemos deixar que isso
aconteça com as nossas crianças...................................................................................................
PP – JUAREZ FADINI: Gostaria de reforçar um convite para a 2ª Copa Sprint – futsal no
próximo dia 18 até o dia 09 de junho que acontecerá no clube ACD, todos estão convidados a
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prestigiar esse evento esportivo. Gostaria de parabenizar o prefeito pela nomeação do novo
secretário do RH de Colatina Jorge Luiz Pereira, carinhosamente chamado de Jorginho, sei
que ele é um excelente funcionário, muito competente, conhece tudo de RH e eu tenho a
certeza de que ele fará uma gestão de qualidade. Aproveitar para fazer um pedido a ele e ao
prefeito, pois estão faltando em Colatina cursos bons para capacitar os funcionários, já
tivemos pela IMPRETEC, parceria com o SEBRAE, temos a SEGER – secretaria de estado e
gestão de recursos humanos, uma grande parceira, tudo gratuito. Cursos bons como de
neurolinguística, área de convênios, licitação, colt, contabilidade, e outros, acho que essa é
uma excelente oportunidade para os nossos servidores das diversas áreas. Temos o
SESI/SENAI, SEST/SENAI, SESC, Tribunal de Contas, enfim, vamos fazer parcerias e trazer
vários cursos para os funcionários do município..........................................................................
PSD - JORGE LUIZ GUIMARÃES: Gostaria de fazer um apelo ao nosso deputado estadual
Enivaldo dos Anjos, que ele intervenha em favor da população colatinense com relação ao
nosso pedido de um aparelho de tomógrafo, esse pedido é antigo aqui neste plenário. Em
nome da secretaria de estrado do Espírito Santo, convidar todos os colatinenses e colegas
vereadores para assistirem a apresentação do filme: “Destino das sombras” que foi filmado na
comunidade do Córrego do Santinho, no próximo sábado as 19 horas, muitas pessoas do
Estado representantes da secretaria de cultura estarão presentes. Não poderia deixar de fazer
um apelo ao secretário de interior, que ele olhe com carinho os problemas com as pontes do
que estão caindo para ajudar a realização desse grande evento que acontecerá no local, sei do
grande trabalho que vem prestando frente a referida secretaria e que tem boas intenções de
nos ajudar, mas não posso me furtar de pedir que não esqueça da serra do Córrego do
Santinho. De Colatina passando pelo Corego do Santinho são apenas doze quilômetros, de
Baunilha ou Boapaba a Colatina são mais de trinta e cinco quilômetros. Vejam a economia, a
rapidez e a facilidade que essa população da região teria, eu não vou mostrar a fotografia da
serra porque os senhores não acreditariam que isso existe em pleno século XXI, o descaso do
mandato passado feito com aquela população é realmente impressionante.................................
Tribuna Livre: O senhor Candido Barbosa da Silva Filho se inscreveu para falar de um
acontecimento ocorrido com ele recentemente em um lava jato LimpCar localizado no bairro
Esplanada. Primeiramente, manifestou seu repúdio, falou sobre a violência e o mal que está
havendo entre os seres humanos, a perda de valores morais e éticos, e continuou narrando o
fato ocorrido com ele no dia 1º de janeiro do corrente ano, na lava jato onde ele trabalhava há
seis anos, onde foi constrangido e importunado pelo seu patrão, Gabriel Dalcolmo Favaratto,
que o empurrou chegando a cair no chão. O senhor Cândido procurou o prefeito Sérgio
Meneguelli e entregou-lhe uma carta narrando o fato, uma vez que o imóvel pertence ao
prefeito Sérgio. E em seguida ele recebeu orientação para continuar buscando os órgãos
competentes para as providencias cabíveis, e assim ele o fez, inclusive por esse motivo ele
também veio a esta Casa de Leis por ser um lugar indicado pele prefeito e por ser ele o
legitimo proprietário do imóvel. O senhor Cândido veio solicitar atenção e apoio no sentido
de eliminar a violência contra os idosos de Colatina, por ele ser uma pessoa simples, humilde
e indefesa de 64 anos de idade, e para que a violência não se generalize e não vire moda em
Colatina.........................................................................................................................................
A segunda inscrita na tribuna livre foi a senhora Priscila Pinto, assistente social funcionária do
CAPS Transtorno Mental, que veio falar sobre o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, 18 de
maio. Ela falou dos avanços que o movimento trouxe para a saúde mental no Brasil, objetivo
de divulgar as ações que o CAPS está desenvolvendo no mês de maio. Segundo ela essa data
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foi instaurada em 1987 na cidade de Bauru, o lema adotado foi: “Por uma sociedade sem
manicômios” inaugurando uma nova trajetória da proposta de reforma psiquiátrica brasileira.
A lei da reforma psiquiátrica instituída em 2001 implanta um novo modelo de tratamento aos
pacientes com o intuito realmente de acabar com os manicômios, onde os pacientes passam a
ser vistos como sujeitos de direitos, fortalecendo os vínculos familiares e sociais e não mais
sendo isolados da vida comunitária. Em 2002 foi implantado no município de Colatina o
CAPS II com o objetivo de oferecer um tratamento digno e humanizado a essas pessoas e seus
familiares, e em 2011 foi inaugurado o CAPS AD, especializado em transtornos decorrentes
do uso abusivo de álcool e outras drogas. No dia 18 de maio eles estarão na Praça Municipal
com uma ação de panfletagem e exposição de trabalhos desenvolvidos pelos pacientes, e no
dia 21 de junho será realizado um seminário de capacitação de saúde mental no município.
Ela ainda discorreu sobre o assunto e enalteceu a categoria dos servidores da área apesar de
tantas resistências..........................................................................................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 07 de maio de 2018: “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..............................................................
Em discussão os requerimentos de urgências solicitados pelo Vereador Eliésio Braz Bolzani,
que foram todos Aprovados por unanimidade.............................................................................
ORDEM DO DIA: única discussão do Projeto de Lei nº 035/2018 de autoria do Poder
Executivo Municipal, que Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 036/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 037/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar ao orçamento para o exercício
de 2018: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelos Vereadores Audreya, Jorge e Eliésio.
Única discussão do Projeto de Lei nº 038/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Segunda e última discussão do Projeto de Lei nº 018/2018 de autoria do Vereador Adeuir
Francisco Rosa, que dá nome a Praça “Geisiane Aparecida Silva Garcia: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Segunda e última 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”......................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 025/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique
Luppi, que Dispõe sobre a alteração do parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 5.256 de 14 de
dezembro de 2006, que Dispõe sobre a regulamentação das calçadas e passeios do município
e dá outras providencias: “Aprovado por Unanimidade”.............................................................
Única discussão do Requerimento nº 054/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da
Silva, requerendo informações da nova malha asfaltica recebido pelo governo estadual:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
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Única discussão do Requerimento nº 055/2018 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon,
requerendo informações sobre as áreas públicas no Bairro Carlos Germano Naumann:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão da Moção nº 046/2018 de autoria da Edilidade de pesar pelo falecimento do
senhor José Dionisio Gobbi: “Aprovada por Unanimidade”........................................................
Atendendo ao pedido do vereador Marlúcio, todos de pé, fizeram um minuto de silencio pelo
falecimento do senhor Claudionor Souza Lino.............................................................................
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,
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, 14 de Maio de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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