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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 04 de Junho de 2018.
Décima oitava Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito
Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos quatro dias do mês de junho 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
046/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, que Dispõe sobre a denominação da Rua
“Afonso Antonio Morellato”, no Bairro Carlos Germano Naumann e dá outras providências:
“Ao presidente para despacho”.....................................................................................................
Projeto de Lei nº 047/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, que dá
nova designação a Via Transversal ligando as Ruas Francisco Teixeira Tardin e João Sfalcini,
no Bairro Santo Antonio: “Ao presidente para despacho”...........................................................
Requerimento nº 065/2018 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins, requerendo
copia da ultima planilha de custo referente ao reajuste tarifário das passagens de ônibus da
cidade de Colatina: “A ordem do dia da próxima sessão”............................................................
Indicações nºs: 283, 284, 285 e 286/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
solicitando: melhorias e conclusão de calçamento e patrolamento em estrada que liga o Frisa a
BR 259, Honório Fraga, reparos em calçamento de Rua do Bairro São Silvano, e faixa de
pedestre elevada na Avenida Brasil, em frente à faculdade Castelo Branco, bairro Maria das
Graças: “Encaminham-se”............................................................................................................
Indicações nºs: 287 e 288/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, solicitando
patrolar e cascalhar as estradas do Córrego Jacarandá, Monte Alverne, Córrego das Flores,
Córrego Moschen e São João Pequeno: “Encaminham-se”.........................................................
Indicação nº 289/2018 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, solicitando a reforma
do campo de areia localizado na Avenida Moacir Dalla, bairro Colatina Velha: “Encaminhase”..................................................................................................................................................
Indicação nº290/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando a poda das
arvores existentes na Rua Antonio Perutti, Bairro Honório Fraga: “Encaminha-se”..................
Da Câmara Municipal de Viana, convidando para Seminário Transparência Municipal – ética
e transparência na gestão das Câmaras Municipais, no dia 29 de junho: “Ciente”......................
Ofício GAPRE 284/2018 em resposta a Indicação nº 240/2018: “Ciente”..................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Bolzani solicitou a Casa, providenciar duas moções de pesar
de autoria da edilidade, uma para o avô do vereador José Luiz e outra para o irmão do
vereador Zaqueu, como também, no final da sessão, um minuto de silencio pelo falecimento
do irmão do Vereador Zaqueu Alves Pereira...............................................................................
ORADORES: ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Hoje venho a esta Tribuna com meu coração contristado pela grande
perda do meu irmão que faleceu neste final de semana, agradecer aos colegas vereadores, aos
amigos pastores, o senador Ricardo Ferraço, o deputado estadual Da Vitória, deputado federal
Paulo Foletto, o presidente desta Casa Jolimar, enfim, aos demais colegas pela manifestação
de apoio, muito obrigado a todos, que Deus possa abençoar a todos com muita graça e paz......
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Falar da
minha preocupação com os municípios do Brasil, e coincidentemente hoje saiu uma matéria
no jornal A Gazeta, com relação a essa reportagem: “Cidades proibidas de contratar e de
aumentar salários”. Esse assunto muito me preocupa porque quase todos os municípios do
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Brasil e do Espírito Santo já estão operando no vermelho. Sabemos que a arrecadação dos
mesmos ela é basicamente a parte do ICMS que 25% distribuídos para os municípios, sendo
que 75% ficam para o Estado e cada município tem a sua quota. No caso de Colatina a sua
quota é 2,27 arredondando. Considerado esse, mais o ISS, IPBI, taxas, que são as receitas
próprias, não tem realmente como sobreviver. Desse valor tem que ser repassados para as
áreas de saúde e de educação 40%, Colatina está atingindo hoje 49,45% com a folha de
pagamento, sendo que já estamos muito próximos do limite prudencial que é 51%. Portanto,
acho que precisamos rever e discutir em Brasília com os deputados federais e senadores o
novo pacto federativo para uma melhor distribuição dessa renda, que infelizmente acaba
sofrendo os municípios com tantas responsabilidades, e o que vem para os municípios é muito
pouco. Para se ter uma ideia, o FPM – fundo de participação dos municípios, 22,5% para os
municípios, sendo que cada um tem sua parte correspondente a sua população, e Colatina são
apenas 3,2 da fatia que vem para o Espírito Santo. Diante dessa preocupação, inclusive acho
uma pena o senador Ricardo não estar aqui, mas falarei pessoalmente em outra oportunidade e
pedir para rever e discutir esse pacto federativo para que os municípios tenham mais
autonomia, já que a responsabilidade da saúde, segurança e educação recaem sobre os
municípios, esses recursos devem vir em maior valor. Deixo aqui meu apelo aos nossos
representantes para que discutam um novo pacto federativo para o nosso país..........................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Na semana passada eu fui alvo de um cidadão colatinense que tem uma
pagina nas redes sociais e ele publica o que lhe convém. Acredito que ele me interpretou
errado em uma fala que fiz, e hoje venho falar dos pontos de ônibus existentes no Bairro
Maria das Graças, vejam as fotografias senhores, não tem abrigo, não tem banco, não tem
placa, não tem nada, uma pessoa estranha não saberia que isso é um ponto de ônibus. Vários
pontos estão nessa situação, quem não é do bairro não reconhece um ponto de ônibus. Eu
estive em todos os pontos e a distancia entre os mesmos me deixou um tanto curioso, fui
procurar na lei municipal e não existe uma lei que regimenta a quantidade e a distancia de um
ponto a outro. Percebi que a nossa secretaria não regulamentou essa questão. Fui procurado
pelos moradores da região em virtude de existir uma grande poça de água que está
incomodando e atrapalhando as pessoas de entrarem na igreja, resolvendo esse problema,
fizeram um ponto de ônibus, mas, se a gente levar esse ponto a uns dez metros a frente a gente
resolve esse problema. Mas o individuo que eu citei pintou esse ponto de ônibus porque fica
justamente na porta da casa dele, foi feito para ele, usou o dinheiro público administrando
para ele. E quando o vereador esteve no local, quando qualquer um de nós vai a determinada
comunidade é porque somos chamados. As poças d’água estão atrapalhando as pessoas que
frequentam o salão, as duas igrejas, enfim, pintaram o ponto de ônibus tampando a subida de
um cadeirante. Eu fiz um pedido para que um engenheiro faça um estudo, já que a metragem
não é organizada, puxando uns dez metros a frente para resolver o problema de todo mundo.
O Daniel do Sanear vai nos dar parceria, o colega Jorge também, mas o rapaz fez um ponto de
ônibus para ele. Ele me ligou para esclarecer e eu disse a ele que iria conversar com o
secretário e ele fez a sua fala nas redes sociais do jeito dele, do jeito que ele quis. Se uma
pessoa defende o vereador na rede social ele simplesmente apaga a mensagem. Ele é o dono
de uma página e posta somente o que lhe convém, ele não poderia ser dono de uma pagina
social. Vou procurar o senhor João Marcos, arquiteto e urbanista, perguntar por que fizeram
um ponto de ônibus para o referido cidadão. Já perguntei ao secretário o qual me disse que
não teve indicação de ninguém. Por que então não pintaram todos os pontos? penso que essa
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pessoa esta legislando para ele próprio. A referida secretaria tem dinheiro, mas falta abrigo
nos pontos de ônibus. Eu fui ao bairro Maria das Graças porque fui atacado por esse rapaz nas
redes sociais e ele mora no referido bairro. Mudando de assunto, Senhor presidente, o senhor
já tem data para fazermos a eleição para a nova mesa diretora desta Casa biênio 2019/2020?...
MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de dizer ao colega Tom que a situação dos pontos de ônibus não
é somente no bairro Maria das Graças, e que o nosso secretário Vilmar, que assumiu a
secretaria recentemente, está tentando fazer o melhor para nossa cidade. Capitão Adeuir,
gostaria que vossa excelência também entrasse nessa luta para que os pontos sejam reparados
em todos os bairros, no Aparecida, por exemplo, têm poucas placas, uma pessoa de fora não
sabe distinguir onde é o ponto, daí a importância da identificação de todos os pontos
existentes na cidade, sei que a demanda é grande, mas com empenho acredito que pode
melhorar sim. Gostaria de fazer um convite a população em geral para participarem da
prestação de contas do nosso deputado Josias da Vitória, no próximo dia 07, às 19 horas no
cerimonial Simonassi, deputado atuante na cidade e no interior. Todos estão convidados,
independente de partido, sempre bom ouvir o nosso representante, discutir o futuro, falar das
demandas e expectativas para a nossa região. Gostaria de informar aos moradores do Bairro
Aparecida que estamos trabalhando nas ruas atingidas pelas chuvas de 2013, as coisas estão
fluindo e em breve teremos boas notícias.....................................................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Venho aqui fazer um relato de uma ação que estamos fazendo no Distrito de Baunilha,
comunidade sede, onde tivemos uma reunião na última semana com a associação de
moradores, Varejão, com a Alessandra Campostrini representante da Igreja, diretora da escola
Luiza Crema, o grupo de futebol e os jovens, para escolhermos um local para fazer uma
academia popular, assim como a maioria das comunidades do interior ainda não tem essa
atividade. Então fizemos então um debate e foi discutido que a comunidade iria fazer uma
assembleia geral para que fosse doado para a construção de uma academia popular e também
um play ground em uma área da associação de moradores. Olha a situação que está essa área,
vejam na fotografia, essa área é da referida associação, totalmente sem condições de uso, você
vê como está o descaso no centro daquele distrito, está faltando ações para o interior, e a gente
fica vendo que muitas coisas são investidas na cidade, não sou muito de atuar no interior, mas
diante das necessidades faz com que a gente se preocupe com que está acontecendo no nosso
interior. Felizmente essa audiência pública, por unanimidade, os moradores cederam essa área
da associação de moradores para que tenhamos condições de construir uma academia popular.
Já tivemos conversa especial com o prefeito Sérgio, o qual também é parte importante e vai
nos ajudar a fazer essa academia. Muitas das vezes não conseguimos determinadas coisas
porque as pessoas não estão acreditando mais na política, e a gente vê uma reivindicação, não
só da comunidade do distrito de Baunilha, mas de outras mais que querem ter o mínimo
possível, como estradas, educação, lazer, segurança, saúde, e é isso que fazemos toda semana
nesta Casa, trabalhar para a população colatinense, e fico muito feliz de ver esta Casa lotada,
de pessoas que vêm buscar seus direitos e a gente tem a liberdade de falar as nossas ações que
estamos buscando também para o interior, talvez não iremos atingir todas as comunidades,
mas Colatina é um todo, e se cada um pecar uma parte, uma ação, todas as comunidades serão
representadas. Quero agradecer a assembleia realizada em Baunilha e dizer que em breve será
liberada a construção de uma academia popular para o bem daquela população.........................
3

4

ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. No mês de outubro de 2017 eu fiz uma Indicação solicitando que fosse
providenciada a rede principal de água tratada até o numero 86 na Rua Projetada no Bairro
Colatina Velha, e hoje quero agradecer ao prefeito Sérgio Meneguelli e ao diretor geral do
SANEAR Daniel Favaratto e a equipe, pois esta obra está praticamente pronta, temos um
povoado, cerca de sete a oito famílias com apenas um relógio para dividir a taxa de água,
agora tenho a certeza de que cada morador vai ter seu hidrômetro e a sua conta
separadamente. Muito obrigado a administração por mais uma obra. Gostaria de anunciar para
os moradores do referido bairro e adjacências, que estamos implantando aulas de zumba e
aproveito para agradecer ao nobre colega Marlúcio que nos cedeu a professora, na próxima
quinta-feira teremos a aula inaugural que já será ministrada a partir das 19 horas, a princípio
serão as quintas-feiras, mas pretendemos agendar outro horário com a professora para que
tenhamos duas vezes por semana, a população dos bairros vizinhos está convidada, São Judas
Tadeu, Santa Margarida, São Vicente, IBC, pois exercício físico proporciona melhor
qualidade de vida..........................................................................................................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de reafirmar o nosso compromisso para com os moradores do interior,
como prometi na campanha, não fizemos muitas promessas, porém, o compromisso de lutar
por vocês, esse vamos cumprir durante todo o nosso mandato. Fizemos hoje um requerimento
ao Consorcio Noroeste pedindo a cópia integral da planilha de custo do reajuste tarifário para
ver qual o valor do diesel naquela época, pretendemos requerer que esse valor seja reduzido
para chegar a população, essa população que merece o valor reduzido do diesel. Com relação
as escolas do interior, fechar escola é crime, inclusive já falei sobre isso quando fecharam o
ensino médio na Reta Grande, um absurdo que o Estado fez, pedi a colaboração do nosso
prefeito e da secretária para intervirem junto ao governo no sentido de não acabar com aquele
ensino, foi uma perda muito grande para os alunos daquela comunidade. E agora estão
falando em fechar mais escolas no interior. O que queremos é que nenhuma escola seja
fechada, as comunidades não merecem ser penalizadas, inclusive participei de duas reuniões,
tenho sempre participado em varias localidades do interior, promessa que fiz e vou cumprir
até o final, cada morador pode se sentir representado por este vereador, pois se estamos aqui
hoje como representante público, grande parte devemos a vocês, jamais vamos decepcionálos. A secretaria de educação fala e a gente até entende a questão de custo e de valores, mas
concordar, jamais. Essa luta do povo do interior é justa, é nobre, por isso estaremos aqui
sempre representando cada um de vocês que acreditaram no nosso projeto, e reafirmamos
aqui nosso apoio dizendo que podem contar conosco sempre......................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar os moradores das comunidades do interior por estarem aqui
reivindicando seus direitos, o caminho é esse, quanto mais pessoas unidas em favor de um
propósito, o resultado será positivo, a voz será ouvida pelos governantes. Estivemos na escola
de Paul de Graça Aranha, a qual vem reivindicando algumas melhorias há algum tempo, para
dar um ensino e uma maior estabilidade para aqueles profissionais e alunos. Apresento
algumas imagens da referida escola, inclusive preciso dar uma resposta aos pais e professores
da qual uma situação que a gente vem falando desde o ano passado e até o momento não foi
resolvida. Temos falado com o prefeito Sérgio e com o secretário, chegamos a levar um
engenheiro para fazer uma avaliação, mas quero informar que as negociações estão sendo
realizadas, porém, reconhecemos que os tramites estão sendo lentos demais. Nós somos
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cobrados constantemente e hoje aproveitando a presença de moradores do interior nesta Casa,
dizer que estamos fazendo sim a nossa parte com relação a cobranças constante ao poder
público. Até porque somos um elo, prefeito, população e vereador, o veredito final é dado
pelo prefeito, mas estamos com esperança de que até o final do ano tudo se resolva, que
professores e alunos tenham mais conforto rumo a um futuro brilhante......................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar parabenizando a prefeitura de Colatina, ontem tivemos a Corrida
Rústica na cidade, um evento bacana que foi um sucesso patrocinado pela secretaria de
esportes, pela SEDUMA e pelo SANEAR trabalhando a questão do meio ambiente, questão
fundamental para vida de todos que deseja viver em uma cidade melhor. Entramos em contato
com a diretora da escola Adwalter Ribeiro Soares, com secretária Kátia e com a dona Santina
com relação a referida escola que já tem mais de 45 anos e nunca sofreu uma reforma, ela fica
no Bairro Santa Terezinha, já conversamos com as autoridades e vamos fazer com que a
mesma seja reformada, trocada a rede elétrica e construídos banheiros novos. Aparteando, o
Vereador Jarjura: a importância nesse processo é a participação da direção. Voltando, o
orador continuou: com certeza, a diretora não tem medido esforços neste sentido e
acreditamos que ainda este ano toda a reforma será concluída, talvez até ar refrigerado nas
salas para melhor atender aqueles alunos e professores...............................................................
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Falando de educação, ontem aconteceu uma esplendorosa festa na Creche CEIM
Pernalonga, digna de aplausos. Aproveitar para solicitar ao secretário de transito uma faixa
elevada de pedestre em frente a Castelo Branco, pois muitos pequenos passam por ali. Fechar
escola é crime, educação é o pivô de todo o nosso Brasil. Os pobres dos pequenos que nem
começaram a engatinhar ainda já estão pagando o preço dos políticos ruins que conduzem a
nossa educação, mas todos sabem que educação e saúde são direitos de todos, só que parece
que muitos esquecem disso, é muito triste ver conquistas como Colatina já teve em nível de
Brasil na área da educação, hoje saber que vão fechar escolas do interior. Não sei o que
acontece com o ensino médio, se existe secretário que quer aparecer e defender o emprego
dele com o governador do Estado, apoiando tudo de errado que vem acontecendo no interior.
Gente, quando terão respeito para com os nossos meninos, nossos jovens que estão crescendo
e não sabem do futuro, de tão ruim que as coisas estão acontecendo, como se não bastasse,
atropelam nossos meninos como se eles não fossem nada, sem respeito a família e a eles. Não
perguntam nada, nem o que eles preferem. Gente, vamos colocar a mão na consciência,
vamos respeitar os pais e esses alunos que merecem ser educados com dignidade.....................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. É uma satisfação grande ver esta Casa cheia de pessoas buscando discussões
importantes para o município e com certeza para o bem da população, tenho a certeza que
hoje esse é um assunto importante, as escolas do campo, essas pessoas tão sofridas e
merecedoras de todo o nosso carinho e respeito. Inclusive a gente sabe da importância na
construção de um país melhor, e como líder do prefeito Sérgio, quero dizer que vamos voltar
a dialogar a respeito, não vamos deixar esse assunto tão sério sem que tenhamos um resultado
positivo, inclusive digo que é um grande prazer receber tantos moradores do interior aqui, me
coloco a disposição enquanto vereador, pois fomos eleitos para trabalhar para o povo da
cidade e para o povo interior, sem o interior a cidade não é nada, me coloco a disposição
como líder do governo para um dialogo com a secretaria de educação e com o prefeito,
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estaremos apoiando essa população no sentido de evitar que essas escolas do interior sejam
fechadas.........................................................................................................................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Aproveitar a presença da população do campo aqui na Casa, falar da revisão do
pacto federativo, 88% do homem do campo do nosso Estado vivem do agronegócio, que
nessas eleições se comprometam em votar em pessoas realmente comprometidas em mudar
essa desigualdade. Brasília concentra 70% dos recursos do nosso país, sendo que as pessoas
na verdade vivem nos municípios, onde deveria estar o poder. Está na hora de esse país fazer
uma reflexão sobre todos os poderes, pois é inadmissível que um juiz ganhe sessenta mil reais
por mês e ainda receba cinco mil reais de auxilio moradia tendo casa própria. São vários
aspectos que precisam ser revistos para que o nosso país entre em sintonia com a população
porque realmente a classe política está muito distante. Quanto a questão das escolas do
campo, gostaria de fazer um pedido direcionado aonde eu vivo uma realidade próxima que é
São João da Barra Seca, sabemos que há uns anos a escola está em reforma, comunidade junto
com o município, a obra está parada atualmente, eu queria fazer um pedido, porque eu não
quero ver nenhuma escola fazendo mutirão para reformar escolas mais não, essa é uma briga
minha junto ao município, a comunidade já trabalha demais no interior e ainda ter que ajudar
a reformar ou construir escolas, acho um absurdo. Essa discussão temos que trazer para que
possamos manter os alunos no campo. Estivemos juntos ao governo com relação a estrada
Colatina a Itaimbé, deixei minha indignação a essa obra que vai precisar de mais 45 milhões
para terminar, e o governo do estado coloca prioridade em outras, sendo que essa obra já foi
iniciada, tem projeto e ainda não tem prazo para reinicio e conclusão. Gostaria de dizer que o
pessoal do campo está de parabéns pelo movimento e pela luta, vocês devem participar mais
da vida política do município, nos convidem a participar para que possamos as associações de
moradores e de produtores rurais, nos passem as demandas para que possamos juntos,
construir com igualdade, essa desigualdade que hoje vocês estão passando. Deixo meu
mandato a disposição, e digo que não quero ver nenhum produtor rural com a mão na massa
para construir escola porque o município junto com o estado tem condições de fazer................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de parabenizar os moradores do campo pela união, isso eu
sempre prego aqui a importância de uma comunidade unida, sabemos da luta dos professores
do interior, conversamos com o prefeito a respeito para tentar resolver essa situação da escola
de São João da Barra Seca, mas infelizmente saiu de La um acordo e esse acordo até hoje não
foi cumprido. Mas como representante da população, vamos lutar para que esse acordo seja
cumprido realmente. O nobre colega Juarez debateu muito esse assunto aqui defendendo de
unhas e dentes a população do interior, a minha bandeira também é do interior, e gostaria de
deixar claro o orgulho de trabalhar com este vereador que sempre defende a população,
principalmente a do interior e com o coração realmente, ele é apaixonado pelo que faz. Em
nome do colega Juarez, gostaria de convocar os demais colegas para que juntos, com a
população do interior, façamos um trabalho com o prefeito e com o secretário para acharmos
um caminho para que as escolas do interior não sejam fechadas. Como presidente dessa
Câmara e como vereador, eu me coloco a interira disposição para que todos em conjunto,
possamos achar um caminho em favor do povo do interior.........................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Bolzani: Gostaria de pedir a realização de uma audiência
pública para debatermos com mais carinho esse assunto das escolas do campo. Essa
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população que está aqui hoje está de parabéns e que possamos resolver esse assunto o mais
breve possível................................................................................................................................
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de dizer que é com muita alegria que vejo quase todo o meu povo do
interior presente nesta Casa hoje, isso é importante, por outro lado, triste porque estão em uma
luta muito grande com a administração municipal que pretende fechar algumas escolas do
interior. Como vereador já havia abordado esse assunto, conversei com o ex-vereador
Laudeir, conheço seu trabalho em favor do homem do campo, e hoje não é diferente, o povo
do interior não pode perder algumas conquistas. As vezes a administração vem tomando
algumas atitudes sem comunicar a ninguém, sem discutir com a comunidade e isso é muito
ruim para uma administração municipal. Estou aqui na luta com o meu povo, agradeço a todas
as comunidades presentes nesta noite, mas ao mesmo tempo a gente fica triste porque o povo
do interior também está triste, a escola é da comunidade inteira, jamais deve se fechar escola,
mas sim abrir novas escolas, eu quero fazer um apelo ao prefeito Sérgio e a secretária de
educação, prefeito, não coloque isso no seu currículo para que não seja conhecido como o
“prefeito que fechou escolas”. Acredito que ele vai se sensibilizar e voltar atrás nessa questão,
pois o povo quer mais educação no campo, agricultura familiar, que valorizemos cada vez
mais o homem do campo, eu tenho abordado vários assuntos dessa natureza, queremos
fortalecer cada vez mais o interior porque é do campo que vem o nosso alimento, que vem
vida para toda a população. Estamos juntos nessa luta e acredito que o prefeito não vai acabar
com as escolas, acredito inclusive que ele vai voltar com os dentistas no interior.......................
TRIBUNA LIVRE: O ex-vereador de Colatina Laudeir Cassaro, se inscreveu para falar sobre
o fechamento das escolas do campo, e em nome do Vereador Juarez Vieira de Paula, o qual,
comprou essa briga em favor dessa causa nobre, veio falar desse tema triste que os
assombrou... Disse que as comunidades foram pegas de surpresa pela administração
municipal que simplesmente convidou o comitê municipal de educação no campo para uma
reunião pra dizer da possibilidade do fechamento de quatro escolas do campo. Segundo a
secretária de educação “para economizar”. Fechar escola significa fechar a tradição de uma
comunidade, é fechar as portas de uma comunidade afirmou Laudeir, e agora o município
quer implantar uma política retrógada, que vem desde o governo federal que congelou os
investimentos da educação, e depois o governo medíocre do nosso Estado que fechou 45
escolas, duas escolas de ensino médio aqui em Colatina, escola modelo, as quais ainda
sonham em reabrir, mas para isso precisam do apoio dos senhores vereadores... Laudeir fez
um relato da realidade das escolas do campo e implorou aos vereadores que não deixem
fechar mais escolas porque o campo precisa de gente, sem escola as pessoas vão embora,
deixam o campo, destacou que a lei garante que o aluno tem que ficar mais próximo da sua
residência. Ele ainda citou o estatuto da criança e do adolescente, a Lei de diretrizes de base
da educação nacional, o plano municipal de educação, a lei aprovada em 2016 que
regulamenta a lei municipal, de sua autoria inclusive, que Institui a Educação no Campo, e
finalizou dizendo que eles estão amparados por diversas leis e que juntos com os vereadores
irão buscar os seus direitos porque eles não podem permitir mais essa tragédia para o meio
rural. O Prefeito Sérgio, quando vereador sempre defendia essa causa e hoje o que aconteceu
com ele? Povo unido jamais será vencido!!!! Repense senhor prefeito e senhora secretária. E
para finalizar ele entregou a cada vereador um abaixo-assinado feito pelas famílias com
milhares de assinaturas.................................................................................................................
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O plenário repleto de representantes das comunidades manifestavam pacificamente a todo o
momento........................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jarjura: Com relação a outorga da água, a cobrança pelo uso da água,
diga não. Água não é mercadoria. O movimento feito pelo sindicato e parceiros fez com que o
governo estadual recuasse e aproveito para parabenizar o Fabio e sua equipe por mais essa
árdua luta do homem do campo....................................................................................................
O senhor Nivaldo Monteiro também veio falar sobre o fechamento das escolas do campo. Ele
é presidente da Associação de Pais da escola de São João Pequeno e presidente da associação
de moradores, secretário da central de associações do município de Colatina e presidente da
Regional de todas as Associações da região noroeste do Estado do Espírito Santo, e hoje está
representando todas as famílias do interior. As comunidades tradicionais já estão pagando um
preço muito alto, já perderam muito, sempre é o interior que paga o preço. Escola nas
comunidades é vida, é cultura, é dignidade para o home do campo, afirmou o senhor Nivaldo,
e que agora a administração não está respeitando. A secretária de educação Rosemeri disse
que estão conversando com o comitê de educação do campo, mas que isso é mentira. A
administração municipal faz tudo da forma que bem querem. Invertem as pautas. É um
absurdo o que estão querendo fazer com um ensino que foi reconhecido nacional e
internacionalmente, não está sendo levado em consideração pela administração municipal,
disseram que estão pretendendo fechar as escolas do campo para economizar. Mas o quanto
seria essa economia? Isso é muito triste para Colatina que já foi reconhecida como tendo um
ensino de qualidade e hoje, o prefeito Sérgio, quer fechar escolas. Isso ele não vai conseguir
porque a população está unida e não vai deixar que acabe com os seus direitos, direito de
alunos estudarem em escolas próximas da suas casas porque as comunidades vão resistir, se
precisar vai ter resistência, vai ter luta, eles que são um povo pacifico, mas que sabem lutar
pelos seus direitos. “Senhores vereadores, precisamos de vossas excelências, sabemos que
podemos contar com todos os senhores, sabemos que os senhores reconhecem o valor do
homem do campo, por mais que o prefeito tenha resistido em falar conosco, achamos que ele
está se sentindo muito importante. Esse momento nem precisava estar acontecendo se ele
estivesse nos ouvido, se ele estivesse escutado nossas angustias, mas ele não nos recebeu até o
momento”. Nivaldo ainda disse que mais importante são os agricultores que ainda colocam
alimento na mesa do povo, que eles querem a coisa certa, eles querem igualdade entre os
povos do campo e da cidade e pediu o apoio de todos os vereadores, do prefeito e da
secretária. Ele finalizou dizendo que da educação e da saúde não se tira recursos, pelo
contrário, se coloca cada vez mais................................................................................................
Com a palavra, o presidente Jolimar: acabei de receber uma ligação do prefeito pedindo para
transmitir aos senhores que essa decisão não foi tomada por ele, que ele não vai tomar decisão
alguma antes de debater com a população do campo...................................................................
Pais de alunos, do plenário, fizeram um desabafo clamando pelo não fechamento das escolas
do interior......................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Tom manifestou apoio e colocou seu mandato a disposição da
população do interior....................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Bolzani: Recebi uma ligação do prefeito Sérgio, na verdade a
secretária está fazendo essa avaliação, mas o prefeito disse que vai conversar com todos os
senhores e que essa decisão ainda não está tomada. Esta casa está apoiando o pessoal do
campo, e tenho a certeza de que o prefeito não fará isso, são estudos que estão sendo feitos
ainda, ele me pediu para dizer que vai receber a comissão de vocês para conversar a respeito e
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afirmou que não vai fechar escolas. O prefeito quando vereador defendia arduamente a
educação e o povo do interior, assim como esta Casa de leis continua defendendo e apoiando
o home do campo..........................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador José Muniz Araújo: quero manifestar meu apoio a causa do homem
do campo, a causa da educação, esta Casa por unanimidade apoia esta causa, inclusive acho
que devemos dar mais estrutura para o interior, jamais fechar escola, queremos ajudar a toda a
população do interior....................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Juarez Vieira de Paula: gostaria de agradecer a presença de todos e
dos senhores vereadores pelo apoio, juntos vamos tentar uma solução para esse grande
problema. Agradecer ao prefeito, a gente percebe que a força do povo faz efeito realmente. O
povo do interior é um povo forte e unido, sabemos que o alimento que precisamos vem do
interior, esse café que estamos tomando aqui vem do interior, hoje estou feliz em vê-los aqui
manifestando e brigando pelos seus direitos. Obrigado a todos, eu sempre estarei lutando em
favor da população do interior, jamais deixarei o meu povo sozinho, nós aqui somos
empregado da população, o povo é o patrão, o povo é quem manda, temos que respeitar a
decisão das comunidades, não devemos tomar nenhuma decisão sem dialogar com o povo
primeiro.........................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Felippe Martins: Quero agradecer a presença de todos e parabenizar o
colega Juarez por defender o interior. Eu também defendo e tenho participado da vida do
home do campo, eu tinha a certeza de que o prefeito coerente que é, tomaria a atitude de ligar
para seu líder Eliésio dizendo que não vai fechar escolas. Eu já trabalhei com a pedagogia da
alternância e sei da importância que a mesma tem para o interior, a realidade é que o jovem do
campo precisa de inventivo para permanecer no campo, e essa educação é voltada ao aluno do
interior e isso não pode acabar de forma alguma. Enquanto eu estiver aqui nesta casa podem
contar com este vereador incansavelmente..................................................................................
Com a palavra, o presidente Jolimar: parabenizamos o colega Juarez, os ocupantes da tribuna
livre, a cada um dos senhores e senhoras presentes no plenário, tenho a certeza de que essa
união é que faz toda a diferença. Esta Casa por unanimidade está a disposição, podem contar
com total apoio..............................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Renann Bragatto: Gostaria de retificar quando na minha fala citei a
reforma da escola de São João da Barra Seca, na verdade é a construção e ampliação que a
comunidade está fazendo com pouco material doado pela prefeitura e com apoio da Mao-deobra custeada pela própria comunidade........................................................................................
O terceiro ocupante da tribuna livre, o Senhor Valbert Vago, ele é presidente do Gamba e
Coordenador do Fórum Ambiental permanente de Colatina, veio falar para população da
existência desse fórum, dos objetivos e também fazer uma menção ao Dia 05 de Junho, Dia
Mundial do Meio Ambiente. Segundo ele esse Fórum surgiu de uma preocupação de
representantes de entidades civis de Colatina com a questão ambiental, principalmente com
relação aos recursos hídricos, e com uma proposta de reunir as entidades sociais de Colatina
para criar um fórum permanente, ou seja, um colegiado que atue permanente, discutindo e
agregando mais forças para direcionar a construção de uma política efetiva de meio ambiente
para Colatina. Valbert disse que tem visto governantes entrando e saindo repetindo as mesmas
formulas que não tem levado aos resultados esperados, resultados necessários, tanto na vida
do urbano quanto do rural, pois as demandas crescem cada vez mais e os recursos diminuem
cada vez mais pela falta de administração, de gestão, de cuidado e principalmente de
conhecimento. Ele acredita que todos devem exercitar e que os brasileiros ainda precisam
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evoluir muito, sair da zona do desconforto e arregaçar as mangas e aprender a dialogar, a
construir propostas e que essas propostas sejam harmonizadas com o governo. Porque
enquanto tiver população de um lado e governo do outro como temos visto, isso em todas as
questões não somente na questão ambiental, enquanto vemos o nosso Rio Doce secando, e a
população não entendendo que ela é a protagonista dessa mudança, nós todos continuaremos
sofrendo a passos largos para a desertificação que assola a nossa região. Além disso, há
muitas resistências a serem quebradas, há muitas culturas a serem quebradas, há um processo
político democrático que foi construído há quinhentos anos e que não está levando a
população aonde realmente precisa e que o momento é agora, ter aprendido como é
importante e como a sociedade pode se organizar para mudar a sua realidade. Valbert
finalizou convidando a população a conhecer melhor o Fórum para juntos contribuírem para a
conservação e a recuperação das nascentes da nossa região, reafirmando que gostaria de
contar com a colaboração da sociedade em geral para mudar essa realidade num curto e médio
prazo porque a longo prazo talvez não nos sobre tempo.............................................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães: gostaria de informar que o senador Ricardo
Ferraço, que viria visitar a Câmara esta noite, infelizmente ele teve que viajar para Vitória
com urgência e não poderá comparecer........................................................................................
Pela ordem, o Vereador Juarez Fadini: como membro da comissão permanente de meio
ambiente e agricultura desta Casa, quero parabenizar as palavras do Valbert Vago, e dizer que
na próxima sessão o professor do IFES, Abraão, virá fazer uma palestra em comemoração ao
dia do meio ambiente. E ainda pedir ao presidente que antecipe a eleição para a nova mesa
diretora desta casa em virtude desse ano ter a copa do mundo e a eleição estadual, acho que
seria mais prudente........................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Zaqueu Alves Pereira solicitou autorização para se ausentar da
sessão, em virtude do falecimento do seu irmão ocorrido neste final de semana, o que foi
autorizado......................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Juarez Vieira de Paula, solicitou ao presidente marcar a realização da
eleição da nova mesa diretora desta casa......................................................................................
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 28 de maio de 2018: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
ORDEM DO DIA: primeira discussão do 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: “Aprovado por Unanimidade”.....................
Primeira discussão do Projeto de Lei Substitutivo nº 002/2018 de autoria do Vereador Charles
Henrique Luppi, que Dispõe sobre a implantação do Programa de Lições de Primeiros
Socorros na Educação Básica da rede escolar em todo o município de Colatina e dá outras
providencias: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo vereador autor...............................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura: Gostaria de acompanhar a solicitação dos colegas
Jorge, Tom, Juarez do Hotel, Juarez Fadini, na forma regimental, que seja antecipada a
eleição para a nova presidência desta Casa de Leis......................................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 030/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal,
que Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
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Pela ordem, o Vereador Marlúcio acompanhando os demais colegas, solicitou a antecipação
da eleição para a composição da nova mesa diretora da Casa, e desde já colocou seu nome
para disputar a presidência da Câmara..........................................................................................
Pela ordem, o Vereador José Luiz Muniz Araújo também solicitou antecipar a eleição para a
nova mesa diretora da Câmara......................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Adeuir acompanhou o pedido dos colegas vereadores solicitando a
eleição da mesa biênio 2019/2020 antecipadamente haja vista que haverá eleição estadual,
para não ter duas situações, e apresentou seu nome para disputar a presidência da Casa............
Pela ordem, o Vereador Felippe: Acompanhou os demais vereadores na questão de antecipar a
eleição para a nova mesa diretora da Câmara, visto que ele é pré-candidato a deputado federal
e candidato a presidência da Câmara............................................................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 032/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz
Guimarães, que dá nome a Avenida Hermínia Stela Detoni Favaratto, no loteamento Real
Garden, Bairro Fazenda Vitalli: “Aprovado por Unanimidade”..................................................
Única discussão do Requerimento nº 057/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
requerendo o envio mensalmente os talões de água para a s escolas municipais: “Aprovado
por Unanimidade”, discutido pelo vereador autor........................................................................
Única discussão do Requerimento nº 058/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
requerendo a realização de Ação Social na Praça Padre Fulgencio do Menino Jesus, em São
Silvano: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo vereador autor.......................................
Única discussão do Requerimento nº 061/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique
Luppi, requerendo informações sobre construção ou reforma da calçada do prédio do Instituto
Nacional de Seguro Social – INSS de Colatina: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo
vereador autor...............................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 062/2018 de autoria do Vereador Felippe Coutinho
Martins, requerendo informações sobre ambulância semi-UTI do município: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 063/2018 de autoria do Vereador Juarez Fadini,
requerendo relatório das empresas do município com os respectivos valores para composição
do IPM ano base 2016: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo vereador autor..............
Única discussão do Requerimento nº 064/2018 de autoria do Vereador Juarez Fadini, ao
secretário estadual da Fazenda, requerendo relatório das empresas do município com os
respectivos valores para composição do IPM ano base 2016: “Aprovado por Unanimidade”.....
Única discussão da Moção nº 056/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
pesar aos familiares do senhor Nelson José Valério: “Aprovada por Unanimidade”...................
Única discussão da Moção nº 058/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de
aplausos a Associação Desportiva Fortaleza: “Aprovada por Unanimidade”..............................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: WADY JOSÉ JARJURA: Gostaria de fazer um convite a todos
os colegas vereadores e população em geral para prestigiarem e participarem da prestação de
contas do nosso deputado estadual Josias da Vitória, no próximo dia 07 no cerimonial
Simonassi, quando ele fará sua prestação de contas e também irá comemorar o seu
aniversário. Será muito importante a participação de todos que prestigiam e apoiam a sua précandidatura a deputado federal, será muito importante ouvir e conhecer as pessoas que estão
apoiando essa nova liderança política da nossa cidade.................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Gostaria de reiterar a fala do colega Jarjura cm relação a
prestação de contas do nosso deputado Josias da Vitória, quero parabenizar o deputado pelos
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três mandatos consecutivos e pelo trabalho que ele prestando em favor da população do nosso
Estado. Sei que ele é um deputado de fibra, honesto e trabalha em prol do nosso povo, com
certeza estarei presente. Informar que a aula inaugural de zumba em Colatina Velha será
quinta-feira na sede da associação de moradores, totalmente gratuita, todos estão convidados a
participar.......................................................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Gostaria de complementar minha fala para dizer
que tenho a certeza de que o nosso prefeito Sérgio não comunga com a situação do
fechamento das escolas. Estive hoje na secretaria de transito, havia muita gente, todos
estavam sendo atendidos, mas eu fui conversar com o superintendente da referida secretaria
João Marcos, o mesmo não se encontrava, esperei durante algumas horas, e nada dele
aparecer, foi então que o secretário Vilmar me disse que João Marcos também está na
secretaria de obras. Fui até secretaria de obras e os funcionários disseram não saber desse
rapaz. Retornei a secretaria de transito e nada, fui a prefeitura e queria saber desse rapaz que
interpretou minha fala errada. Mas somente 14 horas ele apareceu na secretaria de transito
para pegar suas coisas porque foi transferido para o setor de obras. E a pergunta é, onde estava
esse rapaz durante o dia? Eu já trabalhei naquela secretaria e cumpria o nosso horário de sete
às 16 horas como é dever de todo servidor, seja efetivo, seja comissionado...............................
Pela ordem, o Vereador Renann: nobre colega Tom, vale verificar essa transferência de uma
secretaria para outra, vamos juntos verificar a substituição dessa pessoa para que o cargo
permaneça na secretaria de transito, pois sabemos que a demanda é muito intensa.....................
Todos de pé, fizeram um minuto de silencio pelo falecimento do irão do Vereador Zaqueu, o
senhor Ananias Alves Pereira, o que foi feito...............................................................................
Nada mais a tratar, a Sessão foi encerrada e compareceram os Vereadores: 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, 04 de Junho de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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