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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 28 de Maio de 2018.
Décima sétima Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito
Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos vinte e oito 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
015/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre a obrigatoriedade da
prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal no âmbito do município de
Colatina e revoga a Lei nº 6.005 de 24 de setembro de 2013 e dá outras providências: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Lei nº 040/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da Silva, que Dá nome
a Rua “Sebastião Brzeski” no Bairro Morada do Sol: “Ao presidente para despacho”...............
Projeto de Lei nº 042/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, que Dispõe sobre a
denominação de Largo da Reta da Imaculada, situada na Avenida Silvio Avidos, São Silvano:
“Ao presidente para despacho”....................................................................................................
Projeto de Lei nº 044/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Autoriza doar ao
Poder Legislativo Municipal, área destinada a construção de sua nova sede: “Ao presidente
para despacho”..............................................................................................................................
Projeto de Lei nº 045/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Altera denominação
da EMCOR Ernesto Corradi, localizada no Distrito de Boapaba: “Ao presidente para
despacho”......................................................................................................................................
Projeto de Lei Complementar nº 003/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Revoga o artigo 3º da Lei Complementar nº 083/2016 e dá outras providencias: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Requerimentos nºs: 057 e 058/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, requerendo:
envio mensal dos talões de água para as escolas municipais, e a realização da “Ação Social”
na Praça Padre Fulgencio do Menino Jesus, São Silvano: “A ordem do dia da próxima
sessão”...........................................................................................................................................
Requerimentos nºs: 059 e 060/2018 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon, requerendo
informações sobre Pregão eletrônico para realização de exames no Hospital e Maternidade
Silvio Avidos, bem como cópia de contrato: “A ordem do dia da próxima sessão”....................
Requerimento nº 061/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, requerendo
informações sobre processo que trata da construção ou reforma da calçada do prédio do INSS:
“A ordem do dia da próxima sessão”............................................................................................
Requerimento nº 062/2018 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, requerendo
informações sobre ambulâncias semi-UTI do município: “A ordem do dia da próxima sessão”.
Requerimentos nºs: 063 e 064/2018 de autoria do Vereador Juarez Fadini, aos órgãos
competentes do estado e do município, requerendo relatório das empresas do município para
composição do IPM, ano base 2016: “A ordem do dia da próxima sessão”.................................
Moção nº 056/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de pesar pelo falecimento
do senhor Nelson José Valério: “A ordem do dia da próxima Sessão”........................................
Moção nº 057/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, de pesar pelo
falecimento do senhor Jaime Ribeiro Coelho: “A ordem do dia da próxima sessão”..................
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Moção nº 058/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de aplausos a associação
desportiva Fortaleza: “A ordem do dia da próxima sessão”........................................................
Indicação nº 276/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, solicitando conclusão do
calçamento da Travessa Herzog, Avenida Rio Doce, Bairro Adélia Giubertti: “Encaminhase”..................................................................................................................................................
Indicação nº 277/2018 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, solicitando limpeza
de lote existente na Rua Pedro Epichin, Bairro Colatina Velha: “Encaminha-se”.......................
Indicação nº 278/2018 de autoria dos Vereadores Adeuir Francisco Rosa e Juarez Fadini,
solicitando alteração da redação do caput 42 da Lei Complementar nº 072/2013: “Encaminhase”..................................................................................................................................................
Indicações nºs: 279, 280 e 281/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando
construção de academia popular no Distrito de Baunilha, construção de campo “Bom de
Bola” no Bairro Jardim Tropical, bem como na E.M.E.F. Columbia, no Bairro Wady Miguel
Jarjura: “Encaminham-se”............................................................................................................
Indicação nº 282/2018 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, solicitando mudança
da faixa de pedestre na Avenida Getúlio Vargas: “Encaminha-se”.............................................
Ofícios GAPRE 272, 273, 274, 275, 276 e 281/2018 em respostas aos Vereadores Wady José
Jarjura, Charles Henrique Luppi, Audreya Motta França Bravo e Adeuir Francisco Rosa:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Do diretor geral do SANEAR em resposta a Indicação do Vereador Charles Henrique Luppi:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura apresentou requerimento de urgência especial ao
Projeto de Lei nº 042/2018 de sua autoria....................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Braz Bolzani apresentou Requerimento de urgência especial
aos Projetos de Leis nºs: 028 e 044 e ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2018, todos de
autoria do Poder Executivo Municipal..........................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães solicitou incluir na pauta das presente sessão os
Requerimentos nºs: 059 e 060/2018 ambos de autoria do Vereador Renann Bragatto................
ORADORES: WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores e assistência presente. Nós exercemos a função de motorista transportador escolar
atualmente, mas já fui caminhoneiro durante dez anos. E essa paralisação dos amigos
caminhoneiros, esses que movem o nosso país levando e trazendo as cargas para todo o
Brasil, gostaria de como vereador também manifestar meu apoio a esse movimento dos meus
colegas motoristas que estão fazendo uma manifestação pacífica, e os veículos de
necessidades estão com o trafego livre para que ninguém fique prejudicado, os serviços
essenciais não estão sendo afetados. Gostaria de informar que a classe dos transportadores
escolares na próxima quarta-feira irá se juntar aos dois pontos da manifestação aqui em
Colatina, Barbados e Santa Helena, vamos sair em passeata pela cidade para mostrar a nossa
força e a nossa união, dizer que estamos juntos nessa luta para mostrar ao governo que não
podemos pagar a conta sozinhos, inclusive estamos orando e torcendo para que esse protesto
pacífico dê resultado positivo.......................................................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Fizemos algumas indicações solicitando alteração da redação do caput 42 da Lei
Complementar nº 072/2013, pois cabe ao Executivo fazer projetos referentes a tributos, e o
artigo 42 diz que o pagamento do IPTU e TSU, serão efetuados em quota única, e nós estamos
pedindo para modificar. Estamos solicitando ao executivo fazer a mudança da data de
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vencimento do dia 30 para o dia 10 para facilitar a efetivação do pagamento, será melhor para
o contribuinte e consequentemente para o município. Pedimos ao prefeito que regularize essa
data de vencimento que com certeza será melhor para toda a população....................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de mostrar pra população um pouco do nosso trabalho realizado
na semana passada, o nosso trabalho é diário, nós somos as primeiras pessoas a serem
procuradas pelos moradores, e na sexta-feira visitamos os Bairros Jardim Planalto, Perpetuo
Socorro, Moacyr Brotas, Bela Vista, juntamente com o secretário de obras Romário de Castro,
aonde vimos algumas demandas, coisas simples inclusive, mas que precisam ser feitas para
garantir o direito de ir e vir da população. Os alunos da escola Lions Clube fizeram uma
bonita atividade iniciando a semana do meio ambiente, um trabalho belíssimo de plantio de
mudas e recuperação de nascentes, tivemos uma roda de conversar promovida pela vereadora
Neuzinha, de Vitória, incansável defensora dos direitos da mulher, varias atividades, no
domingo tivemos o projeto Beleza e Cidadania nos Bairros, iniciamos no Perpetuo Socorro,
projeto que iniciamos no ano passado, já percorremos vários distritos e agora nos bairros, em
breve iremos para os demais bairros da cidade. Foram realizados vários exames médicos,
cortes de cabelo, manicure, recreação para as crianças e eu quero agradecer a todos que
contribuíram para o sucesso do evento, a minha família, o SANEAR, secretaria de assistência
social que fez o cadastro para o programa Bolsa Família, ao Duda nosso secretário, e demais
pessoas envolvidas, o prefeito que disponibilizou os serviços, a escola Lions Clube, o grupo
de Bandeirantes Acamp 15, crianças e adolescentes comprometidas para o bem. Algumas
pessoas pensam que o vereador se limita nas sessões, quando não é verdade, o vereador
trabalha muito em busca de melhorias para a população colatinense...........................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar de um requerimento que fiz ao senhor prefeito requerendo
informações sobre ambulâncias semi-UTI existe na prefeitura, porque na semana passada, o
nosso deputado Enivaldo estava disponibilizando uma ambulância seminova para Colatina, os
representantes do município foram a Vitória e segundo mecânicos que olharam a ambulância
fizeram um orçamento mentalmente, sem nada escrito, e disseram que os reparos ficariam
entre trinta e vinte mil reais, e a prefeitura achou melhor não aceitar esse veiculo. Só que uma
ambulância nova deve custar mais de cem mil reais, por isso fiz esse requerimento porque
acredito que seria de grande valia essa ambulância semi-UTI, acho que Colatina seria
beneficiada. Mesmo assim, entrei em contato com o nosso deputado Enivaldo, e ele nos
garantiu empenho para trazer uma nova ou na próxima leva que o governo do estado deixar,
pois está chegando a frota nova, vamos convocar os responsáveis da prefeitura para fazerem
um novo orçamento escrito. Será que está sobrando ambulância em Colatina. Outra indicação
que fiz ao secretário de transito, e ao senhor prefeito, pedindo a mudança da faixa de pedestre
em frente ao Banco Bradesco, pois ocorre o mesmo problema que tínhamos em frente a loja
da Claro, não existe visibilidade nem para o pedestre nem para o motorista. Que o prefeito
possa adiantar a mudança da faixa para uns cinquenta metros mais ou menos para dar mais
segurança a população..................................................................................................................
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de parabenizar o nobre colega Adeuir pela sua fala, realmente é
pertinente, a maioria da população recebe no quinto dia útil e a mudança da data de
vencimento seria de extrema importância para todos. Parabenizar também o nobre colega
Tedinha, Colatina precisa de mais ambulâncias com certeza, já que a prefeitura está recusando
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essa oferta de uma ambulância por conta de vinte ou trinta mil reais é porque tem ambulância
sobrando. Mas acredito que o prefeito Sérgio está nos assistindo e vai tomar as providencias
neste sentido, pois tudo que vier para o nosso município será de grande importância, isso e
todas as áreas, Colatina precisa do auxílio dos nossos deputados e dos governos estadual e
federal, não podemos perder. Hoje fui abordado por alguns garis com relação a coleta de lixo,
e a população não está colocando o lixo no horário determinado, isso vem ocorrendo e
dificultando a limpeza e o trabalho dos garis. Vamos reverter essa situação, vamos todos
colaborar e colocar o lixo no horário certo, vamos ajudar os garis, o diretor Daniel vem
fazendo um bom trabalho e a população precisa ajudar também.................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Gostaria de perguntar aos nobres colegas se estão sabendo que estão acabando com o
atendimento educacional especializado. Os senhores sabem disso? Mas uma vez os
vereadores não sabem dessa ação imposta. A partir do dia 1º de junho não teremos mais os
professores que fizeram pós-graduação. Nós tínhamos atendimento individualizado em varias
escolas do município, na escola Matilde Guerra Comério, escola Carlos Germano Naumann,
escola Cleres Martins, escola Ferrucio Forrrec, escola Antonio Nicchio, e agora vão acabar
com esse atendimento especial. Essas crianças não poderão ser atendidas juntos, alunos com
transtornos globais, deficiência visual, auditiva, física e mental, que não tem condições de
terem aula com um professor somente. Esta Casa de leis não foi ouvida, mais uma vez está
acontecendo isso. Queremos saber o motivo, cadê os nossos estagiários, os cuidadores,
Colatina tem hoje mais de setecentas crianças laudadas, e nós colegas, nem sabíamos disso.
Um projeto que estava dando certo, coerente, verdadeiro, um projeto humanitário. Vai acabar.
Tem verba específica, não é dinheiro do município, é lei que ajuda as pessoas que já tem uma
vida difícil e agora não esta sendo respeitada. Todos os pais vão entrar na justiça para ter seus
filhos reintegrados nas escolas. Os pais já têm suas vidas difíceis, e deve sim entrar na justiça
para ter seu direito. Que absurdo. Por que estão acabando com esse atendimento especial? Por
que nós vereadores não fomos consultados para saber de mais essa ação? Na semana passada
soubemos de ultima hora que estavam fechando as escolas do campo. Enfim, esta Casa não
está sendo respeitada novamente, está faltando comunicação, o vereador tem que ser o
primeiro a saber, pois somos abordados diariamente por vários professores, e agente vê esta
Casa com parceiros e determinações para trabalhar junto com a prefeitura, mas o que acontece
na realidade é que não estamos sendo respeitados. Os professores fizeram cursos de pósgraduação em educação especial, curso de atendimento educacional especializado, e como
ficarão os professores e esses alunos especiais? Ficamos perdidos sem poder dar satisfação a
população. Se nós que somos parceiros da administração não sabemos das decisões, quem
saberá? Qual o motivo que levou a mudar um projeto bom honesto e audacioso que dá
garantia de educação a esses alunos especiais. Fica aqui meu desabafo e a minha tristeza de
não poder compartilhar com os profissionais e com os pais o motivo disso que está
acontecendo, mas na próxima sessão vamos dar os nomes das pessoas que estão atrapalhando
esse projeto sério e humanitário....................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jorge: nobre colega Jarjura, estão fazendo com essas pessoas a
mesma coisa que fizeram com os deficientes dos coletivos. Vamos juntos protegê-los..............
Pela ordem, o vereador Eliésio Bolzani: gostaria de esclarecer que concordo plenamente com
o vereador Jarjura que devemos ser respeitados e ser informados das atitudes do executivo.
Conversei por telefone com a secretária Rosimere e ela me disse que na verdade está sendo
feita uma readequação porque alguns pais preferiram que os filhos ficassem na APAE e com
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isso o município deixou de receber verba. Acho que devemos averiguar, pedimos respeito
para com os vereadores, pois devemos participar das coisas boas e das ruins também. Temos
que conversar para achar o melhor caminho a seguir...................................................................
Pela ordem, a Vereadora Audreya Motta França Bravo: Nós vereadores somos os porta-vozes
do povo e a administração está indo em desencontro, essa decisão tomada pela secretaria de
educação é muito grave, nós temos a plena consciência de que vários alunos portadores de
necessidades especiais dependem de acompanhamento na sala de aula, e um único professor
não tem condições humanas, emocionais e nem psicológicas para dominar uma sala de aula
com vários alunos. Como membro da comissão de educação e saúde desta casa, vamos
amanha mesmo a referida secretaria buscar esclarecimentos, sendo que a secretária deveria ter
nos procurados, esta casa precisa andar junto ao executivo para o bem da população
coaltinense. A população e nós vereadores precisamos ser respeitados, essa decisão me pegou
de surpresa, estou decepcionada, tendo em vista que esta Casa tem uma comissão atuante de
educação........................................................................................................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. No ultimo dia 22 foi realizada uma reunião em Vitória onde foi apresentada a
adequação ao projeto da ES 446, pois bem, essa obra já está parada pouco mais de quatro anos
e vem se arrastando ao longo desses anos. Segundo o governo do estado será feito o
lançamento do edital em outubro, a gente acredita que dificilmente essa obra será retomada
esse ano. Há um ano estivemos no início da obra com o vice-governador Cesar Colnago e o
colega Renann Bragatto, e foi afirmado na ocasião que essa obra sairia este ano. Gostaria de
pedir ao nosso governo que dê uma atenção especial a essa obra ES 446, foram feitas varias
licitações e ordem de serviço de outras vias que nem sequer tinha projeto. Por que não dar
prioridade a essa obra que esta parada a mais de quatro anos. Tudo bem que estão adequando
um novo projeto, mas essa obra já tinha projeto. A gente quer fazer um apelo ao nosso
governo para que volte os olhares para a ES 446, essa obra tem que ser retomada e finalizada.
Vejam o transtorno que o município está passando em virtude do bloqueio da Rodovia. Por
esse motivo também eu faço um apelo ao governador Paulo Hartung que volte a olhar para a
ES 446, a população sofre há muitos anos e espera que seja concluída o mais breve
possível..........................................................................................................................................
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar o colega Jarjura pela fala, eu também falei sobre o assunto
na sessão anterior, realmente é difícil para este poder trabalhar aonde as coisas já chegam
depois de tudo acontecido. A gente participa das comunidades e o povo nos procura
constantemente para tratar de vários assuntos, e as vezes somos os últimos a saber das coisas.
Mais uma vez estão tirando algo da população, infelizmente isso é preocupante e nos deixa
revoltados, pois se trata de inclusão social, onde as crianças com deficiências podem interagir
com as demais crianças nas escolas, enfim, isso é muito ruim para nós. Mas quero dizer que
estou constantemente no interior participando da vida dos moradores, e vamos mobilizar o
povo do interior e fazer reuniões com relação a questão do fechamento das escolas do interior
também. Vamos lutar para que tanto esta Casa quanto a população do interior sejam
respeitados.....................................................................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de dizer agradecer e dizer que estive na farmácia popular do centro e
felizmente está tudo normal, um abraço ao Wilson, e ao secretário de interior Bragatto que
vem fazendo um excelente trabalho frente a secretaria, parabenizar a diretoras da escola
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Adwalter Ribeiro Soares, a Elizandra que está dando um choque de gestão e todos os
professores, pais e alunos pelo Dia da Família na Escola, um projeto que nós criamos e as
escolas encamparam essa ideia que deu certo. Falando do triste caso das crianças assassinadas
em Linhares, entendo eu que pastor é quem guia as ovelhas, mas aquele animal não é “pastor”
nunca, deram varias denominações a ele, mas eu digo que o capeta criou uma filial, esse
homem é a filial do capeta aqui na terra. Que ele pague pelo bárbaro crime, mas infelizmente
os cento e vinte anos, e ai eu quero chamar a atenção dos nossos deputados federais e
senadores revejam as leis, porque senão ele não vai ficar nem trinta anos preso. E ainda dando
prejuízo para os cidadãos de bem, recebendo um salário de dois mil e trezentos reais por mês.
O povo vai pagar para esse cidadão filial do inferno. Isso nos indigna e temos que implorar
para que a lei seja revista e mudada. Meu medo é que ele se vista de bom e a pena seja
diminuída passando para regime semiaberto, e outras mais e enfim, tem coisas que deixa a
gente revoltado e para piorar, vemos um senador querendo ganhar espaço político em cima de
uma desgraça dessas, um senador do nosso Estado, demagogo, o senhor Magno malta,
querendo tirar vantagem dessa desgraça, é um absurdo...............................................................
ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de fazer um pedido a secretaria de obras, nós sempre temos trazido aqui as
reivindicações da nossa população, a gente tenta solucionar os problemas, temos andado pelas
ruas e vemos alguns buracos, achamos que está sendo um pouco vagarosos os trabalhos,
gostaríamos que tivesse mais agilidade por conta dos transtornos que sofre a população,
inclusive os motoristas de ônibus tem reclamado a situação da Rua Juscelino Kubchek, no
Bairro Ayrton Senna, a rua principal que esta totalmente danificada e pedimos ao secretário
Romário que já disse que vai dar uma atenção especial. Esta é uma reivindicação dos
moradores, hoje temos os caminhoneiros nas ruas fazendo protesto, daqui a pouco teremos os
motoristas de ônibus fazendo protestos por conta dos buracos. Da mesma forma pedimos para
a Rua Oséas Vinagre onde o calçamento está danificado também. E na Rua atrás do SESI em
São Silvano, os moradores estão clamando com relação ao calçamento, que os nossos pedidos
e os anseios da população possam ser atendidos..........................................................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de manifestar sobre a questão do movimento dos caminhoneiros que na
verdade não é uma questão voltada para o combustível, mas sim uma questão de gestão do
nosso país. Temos que ter uma reflexão dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário,
que essa questão dos privilégios faça com que cada um possa refletir um pouco, ta na hora de
discutir porque que um juiz ganha sessenta mil reais e o fórum abre meio dia ao invés de eles
trabalharem o dia todo também. Porque recebem auxilio moradia de cinco mil reais se eles
todos tem casa própria. Deputado federal com apartamentos funcionais e tantas mordomias,
então a discussão não é somente em cima do combustível, mas o país que precisa ser
rediscutida toda a sua gestão, todas as categorias e esferas, ta na hora de começar esse debate.
Sobre a situação do hospital Silvio Avidos, no dia 20 de março foi publicado a contratação de
seiscentos e vinte e sete mil reais para o serviço de remoção sem licitação um prazo de
noventa dias, pegar o paciente do Silvio Avidos e levar para o Hospital Santa Luzia. Que isso
corresponde a trinta e três mil raios-x e três mil seiscentos e setenta tomografias. Eu votei no
governo Paulo Hartung e acredito no governo, talvez ele nem saiba o que está acontecendo, o
secretario de saúde que deve dar conta disso, mas desde 2015, teve uma licitação para que
esses serviços fossem realizados dentro do hospital, mas até hoje a empresa ganhou
judicialmente que havia alguns questionamentos, saiu a decisão de mérito do tribunal de
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justiça, e o que estão fazendo? Contratando serviço de remoção, talvez seja mais barato né,
levar do de um hospital para outro, fora o transtorno da família do paciente. Diante dessa
situação, conversei com o vice-governador e com secretário de saúde, fui a Vitória, mas todos
estão se esquivando de mostrar realmente qual será a solução do problema. Na sexta-feira
protocolei um pedido junto ao ministério público pedindo ajuda, inclusive peço ajuda aos
colegas vereadores que possamos juntos, ver essa situação, pois não tem condições pagar por
noventa dias, sem licitação, alegando o motivo de emergência, mas será que não seria mais
realizar os exames dentro do próprio hospital, será que será mais barato contratar uma
ambulância para levar o paciente, mais de seiscentos mil reais, isso é brincar com a
população, isso é brincar com o dinheiro do povo. A situação do Silvio Avidos não esta bem e
nos vamos investigar, o doutor Marcelo Volpato já está preparando a ação para ingressar
judicialmente para colocarmos tudo em panos limpos, pois queremos uma resposta dessa
situação..........................................................................................................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de parabenizar o nobre colega Jarjura pelo assunto abordado
com relação a nossa educação, esse é um assunto gravíssimo que temos o dever de tomar uma
providencia, pois é inadmissível prejudicar alunos com algum tipo de deficiência
principalmente. Como vereador e representante da população não podemos ficar de braços
cruzados diante de uma situação dessas. Parabenizar também o colega Renann com relação ao
hospital Silvio Avidos, já relatamos e presenciamos algumas situações e realmente as coisas
são graves e devemos ficar atentos. O colega Tom que abordou o assunto da paralisação dos
nossos colegas de trabalho, os caminhoneiros, com muito orgulho minha profissão é
motorista, alguns momentos em Boapaba na manifestação hoje quem conhece a rotina de um
caminhoneiro com certeza abraça essa causa. São pessoas dedicadas ao trabalho, que passam
por situações que somente quem é caminhoneiro sabe, a solidão, sem poder tomar um banho,
sem se alimentar, caminhão quebrado, obstáculos, vários dias longe da família pra trazer o
sustento para suas casas, hoje essa categoria não esta conseguindo manter seus compromissos
porque os nossos políticos lá de cima fizeram tanta coisa errada e a população está pagando o
pato. Os caminhoneiros estão de parabéns e eu gostaria de manifestar meu total apoio..............
Pela ordem, o Vereador Marlúcio: parabenizar o vereador Renann pelo assunto, e o vereador
Jorge me garantiu que no Hospital Silvio Avidos tem duas maquinas novinhas para fazer
exames. Para que contratar serviço para levar de um hospital a outro com uma distancia de
aproximadamente cem metros, esta Casa tem que tomar providencia com relação a esse
absurdo..........................................................................................................................................
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Há poucos dias dessa tribuna fotografei e me expressei e fui confirmar a montagem
dos aparelhos de raios-x, no hospital Silvio Avidos. Se houve licitação ou não antes desse
período em que estive La na montagem desse aparelho, agora, imaginem se o referido hospital
fosse terceirizado, o que será, ai sim que vai virar uma baderna e uma falta de respeito com o
dinheiro público. Porque dinheiro para comprar um tomógrafo não tem, mas colocar a vida de
um cidadão de respeito dentro de uma ambulância semi-UTI levando de um lado a outro,
retirar um paciente do CTI para fazer exames em outro hospital, é colocar a vida do paciente
em risco, é uma grande falta de respeito, o paciente do hospital “Salva Vidas” não está tendo
respeito. Há anos venho implorando por um aparelho de tomografia, até que enfim tomaram
vergonha e levaram o aparelho de raios-X, graças a Deus. Quero ver quando vai aparecer um
secretário de saúde, homem, que tenha respeito para com os pacientes que necessitam de um
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centro de diagnostico para realizar exames de alto risco e não serem jogados de ambulância de
um lado a outro.............................................................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar sobre a educação para alunos especiais, a minha indignação é que
não estamos participando das decisões, mas a chefe de gabinete Kátia Caliari me informou
que está sendo proposto marcarmos uma reunião amanha para falarmos a respeito desse
assunto, e diante Mao ela me garantiu que nenhum aluno será retirado da escola. Os colegas
vereadores que compõem a comissão de educação desta casa devemos nos reunir, inclusive
acho que todos os vereadores deveriam tomar pé da situação, o que nós pedimos é que haja
participação entre os poderes, porque mais uma vez estamos sendo pegos de surpresa,
conversei com a secretária por telefone e ambas confirmaram que nenhum aluno será
prejudicado. Como líder do governo nesta casa, gostaria de pedir aos nobres colegas que
façamos uma reunião para colocar em pratos limpos o que realmente está acontecendo com
relação a fala do colega Jarjura.....................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jarjura: se eu não tivesse sido informado dessa situação, nenhum
vereador teria conhecimento e as ações eles iriam tomar por livre vontade.................................
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PPS – WADY JOSÉ JARJURA: Gostaria de
acrescentar as palavras do amigo Eliésio que realmente temos que chamar a atenção porque a
responsabilidade vem para nós vereadores, parceiros que somos, e ninguém nos fala nada. O
que é isso? É brincadeira. O presidente do sindicato dos produtores rurais o Fábio esteve aqui
fazendo um pedido para que esta Casa fizesse uma moção de repúdio com relação a cobrança
da água. Caso os colegas desejam assinar essa moção podendo ser de autoria da edilidade,
manifestando a preocupação da forma que estão sendo construídas políticas relacionadas a
gestão de água no estado, região e município. Vamos convocar e fazer uma assembleia geral
com todas as cidades que estarão sofrendo com essa cobrança injusta com relação a outorga
da água. Nós vereadores temos que fazer um movimento puxando pelo presidente da Casa,
que também é representante da associação dos vereadores do estado. E com a autorização dos
colegas vereadores façamos uma audiência publica em nível de estado, discutida aqui nesta
Casa com relação a essa cobrança indevida aos nossos produtores rurais. Vamos convocar os
comitês a vir aqui debater propostas para que nada seja empurrado de goela abaixo. Passo as
mãos dos colegas essa moção de repúdio e vamos convocar o comitê da Bacia do Doce para
depois realizarmos uma audiência pública. Dia 05 de junho, dia mundial do meio ambiente,
dia para refletirmos realmente, esse é o momento........................................................................
PP – ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Neste final de semana aconteceu uma etapa do
campeonato brasileiro de esporte de contato, uma etapa para o mundial que vai acontecer na
Argentina, foi muito bem prestigiada, importante para o nosso município, como domingo terá
a corrida apoiada pela secretaria de esportes. Sobre a greve dos caminhoneiros, a paralisação
na verdade, se fosse uma greve seria com total justiça. Estamos vendo as coisas acontecerem
em nosso país tomando um rumo que não sabemos onde vai parar, o rapaz que cometeu esse
crime bárbaro em Linhares, não gosto nem de falar, a tragédia em Mariana, enfim, coisas
horríveis tem acontecido sem que ninguém faça nada. Tudo fica impune. O governo senta
com os caminhoneiros retira centavos do preço do diesel, e aonde vai colocar isso, com
certeza a população é quem vai pagar. Se não vai tirar da gasolina e do etanol, vai colocar
aonde, porque esses dez bilhões não vão ficar impunes não, não vai ficar a toa. Precisamos
conversar bastante porque o rumo que o país está tomando não é bom. Os caminhoneiros
estão certos e nós população temos que apoiar. Os donos dos postos de combustível estão
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colocando preço com cartão só a vista, mas tem gente que as vezes precisa pagar no cartão
para ganhar aquele prazo, então acho uma falta de respeito para com a população.....................
PDT – ADEUIR FRANCISCO ROSA: Gostaria de destacar a fala do colega José Araújo
com relação a ES 446, essa obra que já tinha projeto e hoje está esquecida. Dizem que em
outubro ela será retomada, mas depois das eleições eu não acredito que isso venha a
acontecer. Acho que na verdade isso é capricho político, pois quem iniciou foi o exgovernador Renato Casagrande, e o governo atual não deu continuidade. Acho que isso é
brincar com dinheiro público, pois todo serviço feito naquela estrada deteriorou com o tempo
e agora vão gastar novamente para fazer o que já estava feito. Antigamente Colatina era
assim, o prefeito ganhava a eleição pintava a cidade de uma cor, ai o novo prefeito mudava a
cor novamente, e assim vão brincando com o dinheiro público. Com relação ao crime bárbaro
que aconteceu em Linhares, realmente daqui a um tempo aquele cidadão acaba sendo solto,
culpa das nossas leis, então acho que passou da hora de mudarmos na raiz, pois o juiz e o
promotor são obrigados a trabalhar dentro da legalidade. É uma situação realmente delicada
que estamos vivendo, a verba pública é muito mal administrada, haja vista as manifestações
que tivemos na Polícia Militar. É mais fácil trazer uma força nacional para desfilar no
município com quatro elementos em cada viatura, no entanto, a nossa briosa Polícia Militar
somente com dois elementos dá conta. Então é mais fácil você perder um boi do que você
perder um bife. Falta reconhecimento por parte da gestão pública..............................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Luiz Guimarães solicitou autorização para se ausentar da
sessão, o que foi autorizado..........................................................................................................
PSB – CHARLES HENRIQUE LUPPI: Hoje as falas foram importantes, é isso que a
população espera dos vereadores principalmente no quesito fiscalização, parabéns pela fala do
colega Renann, realmente esta se aprofundando com relação aos problemas, e a gente fica
pensando, se foi o caso de urgência, quem estava na gestão não sabia que o contrato da
ambulância iria acabar, então vamos avisar desde já que daqui a menos de noventa já acaba
novamente e já pode fazer a licitação. Estou dando essa força psicológica já aqui para já
começarem o processo de licitação. Sobre a ES 446 digo que é incompetência e picuinha
política porque iniciou no governo do Renato Casagrande, só que todos conhecem o atual
governador e sabe que ele tem um coração duro, gelado, de magoa, os holofotes tem que ficar
em cima dele, tanto que tem o dia do “beija Mao” todo mundo tem que passar beijando a Mao
dele porque se não tem nada liberado. Então espero que ele acorde para o mundo e veja que
hoje se faz outro tipo de política, não se faz mais essa política de ódio, porque foi um governo
que iniciou, ou que o outro vai aparecer, só que quem paga o salário do governador é a
população, é preciso dar sequencia as coisas que estão em andamento. Essa referida obra me
parece que ficará em torno de quarenta e cinco milhões de reais, acredito que não vai
recomeçar em outubro, pouca chance de recomeçar, e com isso a gente fica triste. Estivemos
neste final de semana no Córrego das Piabas juntamente com o deputado Paulo Foletto, o
secretário Distone, Tadeu Marino, entregando equipamento para a associação de moradores
daquela comunidade onde fomos muito bem recebidos...............................................................
PHS – JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Gostaria de fazer uns agradecimentos as
comunidades de 15 de Outubro, Guadalupe, Timbuizinho, Santa Rita, onde participamos de
uma bela missa com o Padre Miranda, sempre somos muito bem recebidos. Cascatinha do
Milanez, na 2ª Copa Arena Cascatinha, quatro times disputaram e eu quero parabenizar esse
bonito evento, espero que até o final do ano possamos realizar o nosso campeonato rural, e
campeonato caipira para que a população do interior tenha um pouco de lazer e
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confraternização entre os moradores, estamos trabalhando para que esses momentos sejam
realidade em todo o nosso interior................................................................................................
SOL – JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Gostaria de fazer uma pequena homenagem ao meu
grande herói, meu avô Luiz Araújo, que faleceu aos 88 anos de idade, ele que foi mais do que
avô, um verdadeiro pai, ele quem me criou, me deu educação, me deu alimento, e me ensinou
algumas coisas da vida. Eu hoje dedico todo o meu aprendizado e ensinamento a esse homem
que para mim foi um herói na verdade. Ele criou nove filhos, veio de Itaguaçú ainda jovem
para Colatina, trabalhou como carroceiro, depois taxista, depois foi trabalhar com o doutor
Murad como motorista durante 40 anos aproximadamente. Eu não poderia deixar de
manifestar essa homenagem e falar desse senhor que foi um homem exemplar, um dos poucos
que conheci de caráter, honestidade, dignidade, do qual eu me orgulho muito de ter sido seu
neto e seu filho também. Ele deixou um legado de respeito do qual a família, netos, bisnetos e
filhos, vão carregar para o resto de suas vidas. Obrigado meu avô e pai pelo que fez pela
minha vida e que Deus o tenha em um bom lugar........................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Bolzani: em nome do gabinete do prefeito Sergio Meneguelli,
gostaria de convidar todos os vereadores para amanha as 15 horas no gabinete, para uma
reunião com a secretária de educação a senhora Rosimere..........................................................
PSD - FELIPPE COUTINHO MARTINS: Gostaria de parabenizar o colega Renann com
relação a sua fala sobre o valor absurdo do serviço de remoção dos pacientes do Silvio
Avidos, e mais uma vez quero reinterar a importância de uma ambulância para a nossa cidade.
Vejam a importância de ter uma semi-UTI no município, como seria importante ter esse
veículo, e o deputado Enivaldo dos Anjos, em conversa com ele ainda a pouco, não vai medir
esforços para trazer novamente uma ambulância zero para Colatina, assim acho que não irão
recusar. Com relação a manifestação dos caminhoneiros, gostaria de agradecer, em nome do
colega Adeuir, a todo o comando da PM, pois durante essa paralisação, as ambulâncias
estavam com a gasolina contada, as viaturas, a PM ficou durante todo o final de semana no
Residencial Vila Verde, no ponto de apoio da guarita militar, onde receberam apoio da
comunidade, mas em nome do sargento Rodrigues, do Tenente Dancas, e do Tenente Coronel
Rômulo, quero agradecer a todos os policiais que acreditaram no projeto, o Estado vai
assumir a nossa guarita, o nosso ponto de apoio militar, visto que é o único de São Silvano.
Agora o Residencial Vila Verde, que abrange quatro grandes bairros e a Grande São Silvano,
já conta com esse serviço..............................................................................................................
Tribuna Livre: o Senhor Jederson Carvalho Lobato, servidor efetivo do DETRAN, chefe da
CIRETRAN de Vitória, esteve na sessão para falar sobre a Campanha “Maio Amarelo” e
fazer uma Palestra Educativa. “Maio Amarelo, um tema muito importante que está em voga
esse mês, mas que deveria estar em voga todos os dias da nossa vida. o tema escolhido para
esse mês de conscientização e em busca da redução de acidentes no transito é que Nós somos
o Transito. Esse é o tema do Maio Amarelo 2018. Maio Amarelo é um movimento
internacional para a conscientização do Transito, o transito deve ser seguro para todos, em
qualquer situação. O objetivo é justamente reduzir o numero de acidentes, esse numero é
preocupante e essa preocupação ela é internacional” O senhor Jederson fez um brilhante
pronunciamento acerca do assunto, citou as principais causas do numero absurdo de acidentes
e apresentou alguns vídeos relacionados, finalizou dizendo que seu objetivo nesta Casa hoje é
tão somente sensibilizar e atentar o cidadão para sua conduta como cidadão para os exemplos
que todos devem dar no transito, porque “nós” somos o código de transito que a sociedade lê,
a responsabilidade está comigo, está com cada um dos senhores vereadores, está com cada
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cidadão no que tange a educação dos filhos, nas escolas, de trabalhar com a sociedade para
um transito mais seguro, que todos possam viver no dia a dia formando cidadãos cada vez
melhores........................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wanderson, membro da comissão de transito da Câmara, agradeceu a
presença do diretor da CIRETRAN de Vitória, pela contribuição relacionada a campanha
Maio Amarelo e a todos os parceiros que contribuíram para o sucesso.......................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 21 de maio de 2018: “Aprovada por maioria”,
com retificação solicitada pelo Vereador Wady José Jarjura.......................................................
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
ORDEM DO DIA: única discussão do Projeto de Lei nº 042/2018 de autoria do Vereador
Wady José Jarjura, que Dispõe sobre a denominação de Largo da Reta da Imaculada, situada
na Avenida Silvio Avidos, São Silvano: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo
vereador autor...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 044/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Autoriza doar ao Poder Legislativo Municipal, área destinada a construção de sua nova sede:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei Complementar nº 003/2018 de autoria do Poder Executivo
Municipal, que Revoga o artigo 3º da Lei Complementar nº 083/2016 e dá outras
providencias: “Aprovado por Unanimidade”................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 028/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre pagamento de “bolsa de estudos” através da secretaria municipal de saúde,
destinadas a médicos preceptores pertencentes ao Programa de Residência Médica que atuam
nas Unidades de saúde, no Programa “Saúde da família” e dá outras providencias: “Aprovado
por Unanimidade”.........................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 056/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula,
requerendo informações a secretaria de Recursos Humanos: “Aprovado por Unanimidade”......
Única discussão do Requerimento nº: 059/2018 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon,
ao Secretário Estadual de Saúde, requerendo informações sobre Pregão eletrônico para
realização de exames no Hospital e Maternidade Silvio Avidos, bem como cópia de contrato:
“Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo vereador autor.....................................................
Única discussão do Requerimento nº: 060/2018 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon,
ao Secretário Estadual de Saúde, requerendo informações e cópia integral do contrato nº
0005/2018: “Aprovado por Unanimidade”...................................................................................
Única discussão da Moção nº 057/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, de
pesar pelo falecimento do senhor Jaime Ribeiro Coelho: “Aprovada por Unanimidade”............
Única discussão da Moção nº 051/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, de
pesar pelo falecimento da senhora Maria Nilda Bozan Casoti: “Aprovada por Unanimidade”...
Única discussão da Moção nº 052/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, de
pesar pelo falecimento do senhor Wenderson Schereder Pereira: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 053/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
pesar pelo falecimento da senhora Orlanda Fernandes do Amaral: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 054/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, de
pesar pelo falecimento do senhor João Costa de Andrade: “Aprovada por Unanimidade”.........
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Única discussão da Moção nº 055/2018 de autoria dos Vereadores Charles Luppi e Jolimar
Barbosa da Silva, de pesar pelo falecimento do senhor Osvaldo Zanotelli Filho: “Aprovada
por Unanimidade”.........................................................................................................................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora Audreya Motta França Bravo: Gostaria somente de
fazer uma retificação com relação a minha fala sobre a nossa ação do final de semana, o grupo
dos Bandeirantes que estavam presentes na nossa ação se chama Acamp 13 Bandeirantes,
vinculado a Federação de Bandeirantes do Brasil, e não Acamp 15 como eu disse
anteriormente. Agradeço a Lucia, presidente do grupo Bandeirantes Acamp 13 de Colatina,
um grupo importante com 95 crianças e adolescentes, obrigado pela presença e participação
no evento.......................................................................................................................................
Atendendo ao pedidos, todos de pé, fizeram um minuto de silencio pelo falecimento dos
senhores Luiz Araújo, avô do vereador José Luiz Muniz Araújo, do senhor Agesandro da
Costa Pereira, do senhor Nelson José e do senhor Jaime Coelho Ribeiro...................................
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, 28 de Maio de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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