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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 18 de Junho de 2018.
Vigésima Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito
Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos dezoito 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
050/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, que denomina CEIM “Bruna Cassaro”
no Bairro São Marcos: “Ao presidente para despacho”................................................................
Requerimentos nºs: 068 e 069/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, requerendo
ao SANEAR e diretoria geral da Executora do Programa, informações sobre as obras
tratamento de esgoto da Avenida Brasil: “A ordem do dia da próxima sessão”..........................
Requerimentos nºs: 070 e 071/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula,
solicitando informações a secretaria municipal de educação com relação a alunos portadores
de necessidades especiais, bem como a secretaria municipal de saúde: “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Moções nºs: 061 e 062/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de pesar aos
familiares de Geraldo de Souza Lopes e de Alcides João Martinelli: “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Indicações nºs: 299 e 300/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, solicitando
jardinagem em toda a extensão da Avenida Silvio Avidos e Avenida Ângelo Giubertti, e
correção da faixa de pedestre localizada na Avenida Luiz Dalla Bernardina, no centro:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Indicação nº 301/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, solicitando
reforma do muro da Escola Eugênio Meneghelli, no Bairro Nossa Senhora Aparecida:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Indicações nºs: 302 e 303/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, solicitando
providencia na reforma do abrigo de ônibus na BR 259, Itapina; e reparo da iluminação
pública da extensão do calçadão da Avenida Moacir Dalla, incluindo área de eventos:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Indicação nº 304/2018 de autoria da Vereadora Audreya Motta França Bravo, solicitando
limpeza de todas as galerias e bueiros da Rua Anibal Marquesini: “Encaminha-se”...................
Indicação nº 305/2018 de autoria do Vereador Jolimar Barbosa da Silva, solicitando a
regularização fundiária no Bairro São Vicente: “Encaminha-se”................................................
Indicações nºs: 306, 307 e 308/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando
vistoria técnica na passarela “E. Bragatto” em São Silvano, cascalhar estrada no Córrego da
Lapa na Roda D’água, e regularizar calçamento da Rua Moacyr Cani, no Bairro Carlos
Germano Naumann: “Encaminham-se”........................................................................................
Ofício GAPRE 330/2018 encaminhando o Balancete da despesa e receita arrecadada da PMC
referente ao mês de maio/2018: “Ciente”.....................................................................................
Ofício GAPRE 298 e 300/2018 em resposta as Indicações dos Vereadores Juarez Vieira de
Paula e Wady José Jarjura: “Ciente”.............................................................................................
Convite para reunião da Comissão Municipal de Estatísticas Agropecuárias: “Ciente”..............
Comunicando a constituição do Conselho da Comunidade, objetivando agregar um membro
do Conselho Municipal de Assistência Social de Colatina ao Conselho da Comunidade de
Colatina – CCCOL: “Ciente”........................................................................................................
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Convite para a II Mostra Pedagógica da Educação Infantil nos dias 19 a 20/06: “Ciente”..........
Da Procuradora Geral Adjunta do município de Colatina, Santina Benezoli Simonassi, em
resposta ao Requerimento do Vereador Charles Henrique Luppi: “Ciente”.................................
Convite da EMCOR e APREMCOR para o VIII Arraiá da Família Camponesa: “Ciente”........
Pela ordem, o Vereador Zaqueu solicitou no final da sessão fazerem um minuto de silencio
pelo falecimento do senhor Marcos Milanezi e do senhor Alcides João Martinelli.....................
Pela ordem, o Vereador Jarjura fez a leitura de um ofício endereçado a ele com relação ao
Projeto de Lei nº 050/2018 de sua autoria, que denomina Escola “CEIM Bruna Cassaro” do
bairro São Marcos, com intuito de homenagear a professora Bruna Cassaro, que tanto
trabalhou em prol da educação......................................................................................................
Pela ordem a Vereadora Audreya solicitou um minuto de sessão pelo falecimento da senhora
Zenilda de Souza, que recentemente foi covardemente assassinada em Colatina........................
ORADORES: – AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores e assistência presente. No ultimo dia 14, o governo do Estado começou a
realização de audiências públicas nos municípios, e Colatina está inserido na região centro
este, é um momento importante onde a sociedade civil pode participar e indicar os locais que
precisam de benefícios para que sejam inseridos no Orçamento do governo do Estado. Estive
presente e fiz algumas indicações dentre elas: o asfalto que dá acesso aos presídios de
Colatina no Córrego Santa Fé, recursos para o asfalto do Distrito de Itapina, porque a
população daquele distrito sofre a falta, recursos para a área da saúde para reconstrução
mamária das mulheres mastectomizadas que fazem tratamento no Silvio Avidos, abrange
todas as mulheres da região, recursos para ajudar na vinda da radioterapia o mais urgente
possível, para dar tratamento de segurança para as mulheres, recursos para o Hospital Silvio
Avidos, tendo em vista que o referido hospital está numa situação caótica a qual está sendo
veiculado diariamente, esse hospital precisa de uma resposta rápida, ele não é um hospital de
trauma, ele está absorvendo todas as demandas do município e dos municípios vizinhos que
acabam vindo para o nosso município, esse hospital precisa de uma intervenção por parte do
governo do Estado e precisa de uma destinação específica. E pedi ainda recursos para a
implantação do SVO, Serviço de Verificação de óbito, pois sabemos a grande dificuldade no
procedimento de liberação dos corpos quando falece uma pessoa. Essas foram as indicações
que eu fiz e as pessoas podem participar acessando o site do governo do Estado na parte de
orçamento para fazer suas indicações. A resposta do que será contemplado sairá no dia 30 de
junho e devemos estar confiantes para que algumas dessas indicações importantes para o
nosso município sejam contempladas, principalmente na questão do asfalto que vai facilitar a
vida da nossa população. Na semana passada aconteceu uma sessão solene na assembleia
legislativa do Estado onde várias pessoas da segurança pública, da polícia civil foram
homenageadas e, orgulhosamente o nosso delegado chefe de Colatina o doutor Edson Félix,
que há muitas décadas desenvolve um belo trabalho junto a segurança pública do nosso
Estado, o qual o parabenizo extensivo a todos os demais que foram homenageados naquela
ocasião. Sabemos da importância do trabalho dos delegados nos municípios do nosso Estado.
Outro evento importante aconteceu no Bairro Carlos Germano Naumann, iniciativa do nobre
colega Renann Bragatto, juntamente com a secretaria municipal de assistência social, que teve
a presença da Unidade móvel de atendimento à mulher, do governo do Estado, foi
extremamente importante para as nossas mulheres, foi um evento maravilhoso, várias
melhorias e conquistas para aquela comunidade, parabéns Renann pelo empenho e dedicação
para com aquela comunidade, é isso, estamos sempre trabalhando em busca de melhorias para
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a nossa população. Gostaria de informar que os serviços de iluminação pública foram
concluídos no bairro 15 de Outubro, uma reivindicação antiga, pedido de vários colegas
vereadores, ex-vereadores, que a administração do prefeito Sérgio concluiu na última sextafeira para dar mais segurança para aqueles moradores. Hoje estive com o prefeito Sérgio e ele
já autorizou e assinou o processo para que no mais tardar até o final da semana, todas as
pessoas que foram dispensadas da ORDESC, estarão recebendo integralmente aquilo que lhes
é por direito. Estarei com meu mandato sempre a disposição da população, podem me
procurar aqui na Câmara porque o meu mandato é para ajudar a população colatinense............
ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de deixar meus sentimentos e um forte abraço a família Milanez pela perda
de um ente querido e amigo nosso, e também para a família Martinelli, ambas as famílias
perderam pessoas queridas e gostaria de aqui pedir a Deus que os conforte o coração de todos.
Aproveitando a TV Sim, gostaria de falar de um terreno localizado em São Silvano sobre a
escavação que foi feita em um lote e está trazendo muitos transtornos aos moradores, eles
temem que o barranco desmorone os prejudicando ainda mais. Já pedi providencias a defesa
civil para tranquilizar os moradores, inclusive é um terreno particular, o proprietário procurou
a secretaria numa ocasião se prontificando me fazer um muro e a prefeitura ficou de passar
um projeto que ainda não ficou acertado, sendo assim a situação ficou complicada e gostaria
que a defesa civil tomasse as providencias cabíveis no sentido de proteger os moradores que
estão muito temerosos. Deixo aqui esse apelo em favor dos moradores da região......................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Na semana passada aprovamos o projeto de lei de minha autoria para que os
professores aprendam prestar os primeiros socorros nas escolas. Na verdade esse projeto foi
idealizado pela mãe do Lucas, Lucas que tinha dez anos de idade, morreu engasgado, e sua
mãe Alessandra, vem fazendo um apelo em todas as Câmaras e Congressos, ela gravou um
vídeo agradecendo aos nobres colegas que aprovaram esse projeto aqui nesta Casa o qual
gostaria de apresentar. Colatina foi o primeiro município do Estado a aprovar a “Lei Lucas”.
Vou apresentar outro vídeo para que tenham uma ideia de como serão feitos os treinamentos
que serão prestados pelo Corpo de Bombeiros de Colatina. Isso é mais comum do que possam
imaginar no dia a dia nas escolas, não se trata apenas de engasgo, mas também de
queimaduras, problemas com choque elétrico, enfim, várias situações que os professores
lidam diariamente nas escolas, a ideia é que o primeiro socorro seja dado pelo professor, ou
outra pessoa treinada dentro escola, o Corpo de Bombeiro será chamado e se necessário
levada ao hospital, o objetivo é que a criança tenha o primeiro socorro, essa lei tem tudo para
dar certo e a gente conta com o apoio da secretaria de educação, da prefeitura e do Corpo de
Bombeiros.....................................................................................................................................
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de parabenizar a nobre colega Audreya pelas indicações,
especialmente para o Hospital Silvio Avidos, pois no governo anterior tivemos um governo
competente que fez todo um trabalho através do então secretário estadual Tadeu Marino,
competente, fez um trabalho brilhante, o governo passado investiu realmente em saúde,
inclusive em obras de infraestrutura em nossa cidade, enquanto que o atual governo
simplesmente abandonou o nosso Estado. Aqui em nossa cidade estamos aguardando para
tampar os buracos feitos pelas chuvas, mas parece que esse ano não vai chegar, a demora é
tanta que não dá para acreditar, tanta burocracia, tanto coisa que se pede para liberar.
Enquanto que o governo Renato Casagrande asfaltou quase que a cidade inteira, e nós temos
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que agradecer muito Renato, a área da saúde quando doutor Tadeu Marino estava a frente e
deu atenção especial ao município de Colatina e tantos outros. Renato é pré-candidato ao
governo estadual e a população precisa analisar muito essa questão. Aparteando, o vereador
Eliésio: nós colatinenses estamos contanto com o asfalto para a festa de Colatina, temos essa
esperança. Voltando, o orador continuou: vamos pagar para ver. É tanta demora, esse asfalto
foi prometido em Boapaba na inauguração da torre de celular. Mas esperamos que as
indicações sejam inclusas, inclusive o asfalto Colatina a Itaguaçu, obra iniciada pelo Renato e
que até hoje está perdida e precisa ser reconstruída, por isso nessas eleições temos que
analisar bastante e ver quem realmente tem competência para assumir o governo do nosso
Estado, quem vai administrar com seriedade o Espírito Santo.....................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar o novo secretário municipal de transito André, desejar um
excelente trabalho frente a referida secretaria. Gostaria de falar de um projeto de construção
de uma rampa de acessibilidade a Ponte Florentino Avidos, lado sul da cidade, uma rampa
que vai proporcionar maior comodidade aos pedestres, ciclistas e pessoas portadoras de
necessidades especiais. Esse projeto está comigo desde o ano passado aguardando uma
oportunidade para iniciar, ver as condições do município a possibilidade de realizar esse
projeto que é bem amplo, chegando ao calçadão da Avenida Senador Moacir Dalla,
proporcionando maiores condições para a população. É um projeto caro, mas vejo que o
município tema possibilidade de concretizá-lo, acabando com a disputa frequente de
pedestres, motocicletas, bicicletas e veículos quando descem a referida Ponte. Esse projeto é
de minha autoria, porém, ideia de um amigo meu, o senhor Hilário, desde 2016 ele me
apresentou a ideia e eu coloquei o projeto em prática, esperando que agora o município o
conclua para dar melhores condições de vida para o nosso povo colatinense..............................
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar o novo secretário municipal de transito o André, desejar boa
sorte, e agradecer ao Breno pelo belo trabalho que vem fazendo frente a SEDUMA. Gostaria
de agradecer ao Ito pelo reparo na Rua Salvador Pireda onde havia ocorrendo problemas e
hoje graças a Deus já foi solucionado, assim como na Rua Giacomo Martinelli, no Rivierinha,
algumas intervenções que foram feitas. Não poderia deixar de falar do glorioso doutor Tadeu
Giubertti, que infelizmente deixou a secretaria de saúde, parabeniza-lo pelo brilhante trabalho
que desenvolveu a frente daquela pasta, pautado no bem estar da população colatinense. Não
poderia deixar de falar também de uma indicação minha e do nobre colega Juarez com relação
a iluminação do Bairro 15 de Outubro, assim como no Bairro Santa Terezinha junto com o
colega Charles Luppi, e Santa margarida onde fiz indicação e aguardando agora a iluminação
do Bairro Honório Fraga que tão logo possa ocorra. Agradecer ao prefeito Sérgio Meneguelli,
que juntamente comigo esteve no Bairro Castelo Branco ajudando a solucionar um problema
daquela comunidade e que vinha atormentando os moradores há tanto tempo. O prefeito nos
garantiu que enquanto ele for prefeito, o muro de acesso a Rua onde os moradores pretendem
fazer área de lazer e num futuro próximo talvez a nossa creche. Gostaria de dizer que na
ultima semana chegaram seis maquinas perfuradoras no Hospital Silvio Avidos que o governo
do Estado mandou, e mais dez maquinas chegaram hoje, ou seja, má vontade poderá existir
para operar certas cirurgias pequenas que estão tumultuando os corredores, mas a população
de Colatina não terá mais problemas por falta de equipamento. O problema é o
congestionamento que existe porque vem tudo para o Silvio Avidos, e a situação se complica
realmente, enquanto os nossos postos de saúde transformam o Silvio Avidos em um
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ambulatório gigante e quem sofre é a população que precisa de atendimento do hospital.
Gente, ta na hora de parar, saúde e educação são prioridades, não se pode brincar, saúde não
tem volta. Vivo brigando e vou continuar lutando até conseguir um aparelho de
ultrassonografia. Graças a Deus através de nossos pedidos e lutas, hoje temos dois aparelhos
de raios X de ponta digital funcionamento muito bem dentro do “salva Vidas”..........................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Mais uma vez venho fazer um relato de uma de nossas ações, hoje falar dessa que iniciou em
meados de março de 2017, quando eu e o colega Marlúcio fomos conhecer a realidade da
creche do São Marcos. Tivemos uma primeira reunião com alunos, pais e professores para
saber o que realmente acontecia na referida creche, hoje a realidade é a mesma, a diretora e
sua equipe tem nos acompanhado e a realidade continua a mesma. De forma alguma
poupamos esforços no sentido de correr atrás, de participar, de mostrar o que é e como
atualmente está a creche do São Marcos. O que aconteceu após o incidente que ocorreu
naquela comunidade, os moradores foram retirados e depois retornaram para suas residências,
enquanto que a creche não teve seu retorno. Para onde foram os alunos? Através do vídeo os
senhores podem ver a situação da creche, da futura Creche “Bruna Cassaro”. A situação é
precária. Mas conseguimos, Colatina foi a primeira cidade do Estado a assinar um termo de
compromisso com o PAES – Pacto de Aprendizagem do Espírito Santo, ninguém acreditava
que isso poderia ser real que iria acontecer. Mas nós tivemos a oportunidade, aqui nesta Casa,
com a presença do secretário estadual, um momento especial, quando mostramos ao então
secretário Aroldo Rocha, o nosso clamor e o nosso pedido, mostramos, sensibilizamos,
imploramos, igual ao secretário falou na reunião no Palácio e nós de joelhos pedimos a
reforma dessa creche, a reconstrução dessa creche, tivemos inclusive a oportunidade senhores
na ultima terça feira de estar com o governador do Estado, falando em nome dos vereadores e
em nome do município de Colatina, pois o prefeito não pode participar, mas falamos da
assinatura do convenio aonde vai se contemplar esse momento especial, aonde nós, junto com
o subsecretário de educação Duda Malini, com a superintendente de educação Mariceles, com
a secretária municipal de educação Rosemeri e com a supervisora Eveline, conseguimos
acertar e se Deus quiser teremos a creche do São Marcos contemplada com o dinheiro do
PAES, a primeira cidade da região noroeste que vai ser contemplada. É um momento de
felicidade, temos que acreditar no que queremos fazer. Essa luta começou em março de 2017,
hoje estamos em junho de 2018, se Deus quiser iremos continuar trabalhando para conquistar
essa obra, pois ela não é para nós, é para atender a mais de cento e oitenta crianças daquela
comunidade, por isso hoje quero agradecer aos nobres colegas pela parceria e também
agradecer a presença da diretora e sua equipe aqui nesta Casa hoje nos prestigiando.................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar falando que estivemos reunidos em minha residência na semana
passada e ficamos satisfeitos em receber, em nome do Comando da PM da Polícia Militar do
Espírito Santo, do 8º Batalhão de Polícia de Colatina, o capitão Ricardo e o sargento
Rodrigues, e em nome deles cumprimento todos os militares presentes naquele evento, o
secretário de transito André, que no primeiro dia que assumiu a secretaria, prontamente
aceitou nosso convite em se reunir com a comunidade, reunião importante onde debatemos
vários assuntos, o comando da PM foi fazer uma boa vinda com a comunidade através
daquele ponto de apoio militar instalado no Vila Verde, deixando claro que é o único ponto de
apoio em São Silvano, esta ajudando muito a PM, todas as ocorrências estão sendo feitas Le o
que ajuda muito e economiza dinheiro também. Cobramos do secretário André o abrigo de
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ônibus que viemos pedindo desde 2016, acredito que ele fará de tudo para nos atender.
Parabenizar o colega Charles pelo projeto de Lei, a Lei Lucas, e dizer que estou com um
projeto que está nas comissões, com relação a inclusão do fator sanguíneo na camisa do
uniforme das crianças, tenho a certeza de que assim como a lei do nobre colega, o fator
sanguíneo na camisa do aluno com certeza poderá salvar muitas vidas também. Que as
comissões possam dar parecer nesse projeto tão importante para que possamos votá-lo em
breve..............................................................................................................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar a prefeitura municipal na pessoa do prefeito Sérgio, pela
realização da Ação Social que aconteceu no Bairro Carlos Germano Naumann, através do
nobre colega Renann Bragatto. Parabéns vereador, foi realmente um evento grandioso que
atendeu toda aquela comunidade, inclusive dos bairros vizinhos também. Parabenizar a
secretária de assistência social pelo trabalho, a sua equipe que prestou um excelente trabalho,
parabenizar o pessoal da SEDUMA também, o secretário Breno e equipe, o pessoal da
Vigilância Epidemiológica, o doutro Galvão, e demais pessoas envolvidas que contribuíram
para o sucesso do evento. Todos os envolvidos estão de parabéns realmente, que mais ações
sociais cheguem a outros bairros também para prestar esse atendimento que é fundamental
para a nossa população..................................................................................................................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Há
algumas semanas venho falando sobre a preocupação financeira dos municípios, e em
Colatina não é diferente, trouxe os números publicados na revista Finança dos Municípios
Capixabas, dos recursos repassados que são chamados de dinheiro bom, aqueles que você
pode pagar tudo, desde folha de pagamento até executar obras. A revista saiu em 2017 e
tivemos ICMS arredondando 46 milhões, royalties dois milhões, 390 mil, FPM 46 milhões,
935 mil, ISS 20 milhões, 894 mil, IPTU três milhões e 600 mil arredondando. ITBI dois
milhões e 900 mil, e o Simples Nacional cinco milhões, 243 mil, perfazendo um total de 128
milhões desses recursos de dinheiro que você pode usar para tudo. Talvez alguns vereadores
ou até mesmo a população pode dizer: hó, mais vocês não aprovaram um orçamento de tantos
milhões”. Sim, Mas o orçamento, ele é geral, inclui-se convênios, contratos, dinheiro que vem
carimbado para a saúde e para a educação, então, desse valor aqui tem que ser repassado 40%,
25 da educação e 15% da saúde. Sobrando muito pouco para investimentos. Por isso eu falo
com propriedade que se não vier o dinheiro de fora, do Estado ou da União, infelizmente não
dá para fazer muita coisa. Inclusive hoje saiu na Gazeta “dinheiro do imposto que vai e não
volta”. No Espírito Santo nós temos, exemplificando, nós capixabas pagamos só de impostos
federais, 12 bilhões, 450 milhões. Retorno 11 milhões. Temos uma defasagem entre o que
pagamos e o que veio para o Estado. Por isso que eu falo que devemos cobrar dos nossos
representantes em Brasília que estudem e se mobilizem para o novo Pacto Federativo do
Brasil, pois somente assim as prefeituras, que é onde caem as responsabilidades e as
obrigações, possam trabalhar com mais recursos e mais tranquilidade.......................................
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Na semana passada recebi algumas senhoras, mães de crianças portadoras de
necessidades especiais, para falar de algumas situações que estão vivenciando em nosso
município. Quero cumprimentar a Cida que está aqui com seu filho Samuel, e como as
pessoas que estavam inscritas na tribuna livre de hoje não irão comparecer, gostaria senhor
presidente, de pedir que vossa excelência colocasse para apreciação do plenário, a
possibilidade de a senhora Cida usar a tribuna por dez minutos para expor as questões que,
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segundo ela, descaso e situações que estão ocorrendo com as crianças portadoras de
necessidades especiais. Não sei se o prefeito Sérgio está a par do que está acontecendo, mas
fico triste em saber que possa estar realmente acontecendo, se está havendo descaso por parte
da administração do nosso município. Quero dizer que estou junto as mães defendendo os
direitos dessas crianças e que os nobres colegas encampem nessa luta junto as mães para que
façamos do nosso, um município que sabe fazer a diferença. Por isso acho importante
ouvirmos a senhora Cida...............................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. A minha fala hoje é tão somente fazer alguns agradecimentos, primeiro
ao amigo Vilmar que enquanto esteve a frente da secretaria municipal de transito, fez um
brilhante trabalho, e agora estamos felizes e orando a Deus para que o novo secretário André,
possa assumir essa pasta com toda a sua experiência nos ajudar no setor do transito em nosso
município, o qual vem crescendo cada vez mais no aumento de veículos. Agradecer ao nobre
colega Renann e ao prefeito Sérgio Meneguelli, pelo importante evento realizado no Bairro
Carlos Germano Naumann, a comunidade está realmente feliz, aguardando agora a demanda a
respeito do córrego, e nós iremos dar todo o suporte necessário..................................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar agradecendo, sábado foi realmente um dia especial, eu nasci no
Bairro Carlos Germano Naumann e vivi praticamente trinta anos de minha vida, e em plena
crise, fazer uma ação social movimentando cerca de três mil pessoas participando do evento, e
ainda o prefeito municipal junto conosco, inaugurar três obras e dar ordem de serviço de mais
duas obras, numa crise dessa, realmente é motivo de muita alegria. Hoje só quero agradecer,
ao empenho do Ito que participou dessa conquista conosco, a secretária Fernanda e equipe da
assistência social por todo empenho que tiveram no sentido de organizar esse evento, o
governo do Estado também teve sua participação e toda a prefeitura de Colatina, o prefeito
Sérgio que investiu aproximadamente quatrocentos mil reais na comunidade do Carlos
Germano Naumann. Hoje só quero agradecer ao prefeito pelo compromisso com aquela
comunidade, sabemos das dificuldades, jamais poderia deixar de aqui elogiar e agradecer as
coisas que estão acontecendo, como a academia popular investimento de cem mil reais, uma
escadaria, um Beco e agora com a economia que realizamos aqui nesta Casa, a escola
Ferrucio Forrec, escola onde eu estudei o meu primário, vai receber dez aparelhos de ar
refrigerado para as dez salas de aula, isso é motivo de muita alegria para mim e para aquela
população, aquela escola que atende alunos de várias comunidades também, que vão estudar
com dignidade e assim melhorar a qualidade de educação dos nossos alunos. Agradeço ao
prefeito e sua equipe pelo empenho que fizeram para que esses acontecimentos fossem
realizados......................................................................................................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de iniciar falando que estive no Bairro Carlos Germano
Naumann e de coração quero parabenizar a secretária municipal de assistência social a
Fernanda juntamente com o nosso prefeito e colega vereador Renann, pelo trabalho
maravilhoso realizado, tenho a certeza de que aquela população ficou muito satisfeita com
essa união, poder legislativo, secretarias e executivo. Espero que essa parceria se estenda para
os demais bairros da nossa cidade. Hoje eu fui abordado na rua por uma pessoa que trabalha
como ambulante, ela portava em sua mão um documento dizendo que os vereadores estão
tentando tirá-los da rua. Gostaria de esclarecer que essa lei foi votada em 1977, não sei
exatamente o que está acontecendo, conversei com o secretário Breno hoje a respeito e ele me
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disse que existe uma demanda do município através do ministério público que ele vai
trabalhar para regularizar de forma que essas pessoas continuem trabalhando, mas que não
prejudiquem o nosso comércio. Enquanto representante da população, quem conhece o nosso
trabalho sabe que jamais iremos trabalhar contra a população, pelo contrário, o nosso
empenho aqui nesta Casa é trabalhar em favor da população e com certeza vamos dar
continuidade a esse trabalho. Fico satisfeito quando vejo os colegas vereadores falar de seus
pedidos e de suas lutas, pois todos nós estamos aqui cumprindo o nosso dever e a nossa
obrigação enquanto representante do povo. Nós vereadores, junto com o nosso prefeito,
secretários e superintendentes, poderemos fazer a diferença na vida da nossa população e
vamos dar continuidade ao trabalho no sentido de trazermos melhorias para a nossa
população, obrigada a todas as equipes de todas as secretarias que sempre têm nos atendido
muito bem.....................................................................................................................................
Com a aprovação do plenário, a senhora Cida, mãe do Samuel que é portador de uma
síndrome rara chamada Mitocondriopatias, usou a tribuna para falar em nome de todas as
mães que assim como ela dependem de atendimento médico e educacional para seus filhos no
município de Colatina. Ela iniciou destacando que a área de transporte não tem prestado
atenção especial para com as crianças especiais. Disse que Seu filho Samuel não fala, não
anda, não se senta sozinho, não segura o pescoço, tem epilepsia e problemas de asma. Ela tem
lutado diariamente e destacou que depois de varias procuras e conversas com a coordenadora
da secretaria de saúde, a qual não a ouviu e a mandou que ela procurasse seus direitos, e foi o
que ela fez junto ao ministério público, e na terceira tentativa, ela conseguiu um contato com
a doutora Natalina e a doutora Audreya e fizeram uma reunião na secretaria de saúde a
respeito do transporte para o Samuel. Samuel faz seu tratamento no Hospital Infantil de
Vitória, o sistema de consultas aqui em Colatina está um caos, as mães precisam de laudo
para pegar a medicação, mas não conseguem remarcar consulta para obter o laudo. Que
muitas mães não tem tido voz na secretaria de saúde e acabam perdendo o laudo medico...
Cida citou a questão de acompanhante, a questão da humanização, que cada caso é um caso,
porém, ela necessita do apoio do marido também para lidar com Samuel... Cida disse que não
está pedindo favor de ninguém, porque é dever da cidade, da administração do prefeito de vir
de encontro as necessidades da população... Ela destacou que falta material básico no posto de
saúde falta o mais básico como luva descartável, e que muitas mães ficam sem medicamentos
porque perdeu o laudo, pois não foi atendia pelo medico. Falou sobre a questão da falta de
cuidadores nas escolas, da saída de professores, disse que o numero de crianças deficientes
tem aumentado muito na cidade e que elas precisam de cuidados especiais na escola...
Finalizou pedindo a parceria e o apoio dos senhores vereadores e do prefeito no sentido
melhorar a situação das crianças...................................................................................................
Pela ordem, o Vereador José Luiz Muniz Araújo: A senhora já conseguiu o veiculo para
Samuel, muito bem, mas quero me colocar a disposição para ajudar a todas as mães no que for
necessário em todas as questões....................................................................................................
Com a palavra o Vereador Jolimar: quero dizer a todas as mães que o assunto abordado é de
extrema importância e com certeza vamos conversar com o prefeito o mais breve para que
seus filhos tenham o tratamento que merecem.............................................................................
Pela ordem, a Vereadora Audreya: tendo em vista a fala da senhora Cida, quando tive
conhecimento do que estava acontecendo eu fui a busca de informações para tentar resolver e
graças a Deus parte já foi resolvida como a questão do transporte, e vamos acompanhar a
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questão da educação e da saúde para que não falte nada nos postos de saúde também, estamos
nos empenhando para que em breve todas as demandas sejam resolvidas...................................
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PPS – WADY JOSÉ JARJURA: Ouvimos a Cida, mãe
do Samuel que utilizou a tribuna para fazer um desabafo, e há uns dias eu falei sobre a
questão dos atendimentos que é bastante preocupante, mas tenho a certeza de que esta Casa
vai tomar as devidas providências. Gostaria de falar sobre a Santa Casa de Misericórdia de
São Silvano. Uma brincadeira. No dia 22 de maio de 2017 eu fiz um requerimento, um ano e
um mês, e temos um prazo de trinta dias para receber a resposta. Esse requerimento pede a
Santa Casa que encaminhe os responsáveis das respectivas emendas parlamentares destinadas
a Santa Casa. Até agora ninguém se manifestou a respeito, e a gente sabe que tem dinheiro
indo para a Santa Casa, que a prefeitura está mandando dinheiro e a gente só escuta
reclamação. A senadora Rose de Freitas que destinou oitocentos mil reais, coisa básica, mas
quando as pessoas vão La são mal atendidas. A cobrança das consultas o município manda
dinheiro, então senhores, estou aqui reclamando pela falta de respeito em não nos dar
satisfação do que dinheiro que entra e quem manda nesse dinheiro. Foram compradas três
autoclaves, que talvez não tenha essa necessidade, e hoje os nossos postos de saúde não tem
nem uma autoclave pequena para ajudar na odontologia. Espero que nos seja enviado alguma
informação para que possamos falar bem da Santa Casa, tem uma ambulância que está La,
quais os critérios, por que está se cobrando exames se ela é filantrópica. Se ela recebe
dinheiro do governo do estado, do município e do governo federal. Por que essa cobrança.
Não vamos deixar barato, vamos buscar e trazer essas respostas.................................................
PSB – CHARLES HENRIQUE LUPPI: Não é novidade para ninguém que a nossa saúde,
não somente em Colatina, mas infelizmente em todo o nosso Brasil, devido a vários fatores,
incompetência, má gestão, roubo, desvio de dinheiro público, penso inclusive que as pessoas
que praticam esses atos deveriam ser presas por assassinato também porque quem tira
dinheiro da saúde tinha que ser condenada por assassinato. Espero sinceramente que essa
situação se normalize. Acabei de receber uma ligação do presidente da APAE o senhor Eval
Galazi, que faz um excelente trabalho em nosso município, referencia para outras cidades,
Samuel é atendido na APAE com seis tipos de tratamentos e não poderia deixar de
parabenizar a APAE pelo trabalho maravilhoso que a equipe desenvolve La. Gostaria de
convidar a todos para o próximo dia 24, participarem da cerimônia de prestação de contas do
nosso deputado federal Paulo Foletto, na Itajubi, oportunidade para a população prestigiar e
conferir o trabalho do nosso deputado..........................................................................................
PP – ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Ouvimos atentamente a colega Cida falar e saber do
sofrimento dessas mães, nos colocamos a disposição de todas para conversar com as
secretarias envolvidas, com o prefeito Sérgio que está fazendo um esforço imenso, trocando
alguns secretários para melhorar e acertar cada vez. Gostaria de parabenizar o nobre colega
Renann pelo importante evento de cidadania realizado no Carlos Germano, e dizer a todos os
secretários, governo do estado, a UNESC, todos que contribuem e contribuíram nessa Ação
de Cidadania, deixar nossos agradecimentos e nossos parabéns realmente pela bonita atitude.
O colega Renann disse que o prefeito tem um compromisso muito grande com aquela
comunidade, parabenizo o prefeito por isso, mas quero dizer que o prefeito Sérgio ele tem
compromisso com todas as comunidades, é importante frisar isso, enquanto líder do governo,
temos acompanhado agendas e reuniões e podemos atestar o esforço que o prefeito está
fazendo. Infelizmente as vezes as coisas não funcionam como a gente quer e imagina, mas
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estamos aqui para dialogar e levar as reclamações ao prefeito para tentar resolver da melhor
maneira possível............................................................................................................................
PDT – ADEUIR FRANCISCO ROSA: Gostaria de parabenizar o amigo Tenente Vilmar
pelo tempo em que esteve a frente da secretaria municipal de transito, onde fez um brilhante
trabalho na medida do possível. Gostaria de falar da importância da lei de autoria do nobre
colega Charles sobre os primeiros socorros nas escolas, realmente é tão importante quanto um
pronto socorro no atendimento medico, falo isso com propriedade que nos diversos cursos que
fiz na Polícia Militar, os primeiros socorros salvam muitas vidas. Certa ocasião pessoalmente
eu tive a oportunidade de prestar socorro a um amigo que, na brincadeira, foi jogado por um
colega na piscina do estádio municipal, se eu não estivesse naquela hora ele teria a óbito.
Devemos dar importância a essa lei e gostaria de parabenizar o colega Charles pela iniciativa,
inclusive deveria se estender nas grandes empresas também o curso de primeiros socorros,
pois tenho a certeza que é algo milagroso, pode salvar vidas realmente......................................
SOL – JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Gostaria de dar continuidade a respeito da
minha com relação a questão dos ambulantes, o secretário Breno nos explicou a situação e nos
garantiu que esse papel não chegou com informações de que foram os vereadores. Pode ser
que quem recebeu o papel entendeu errado, inclusive o secretário se colocou a disposição para
marcarmos uma agenda com os ambulantes para tratar desse assunto. Com relação ao nosso
partido Solidariedade, mais uma vez fui surpreendido por pessoas que nos ajudam no dia a dia
nos apoiando e ajudando a construir conosco o nosso projeto, gostaria de afirmar que sou précandidato a deputado estadual com muita fé em Deus. Graças a Deus o deputado federal Jorge
Silva assumiu o partido, inclusive ele está nos dando satisfação no sentido de construirmos
juntos as nossas coligações, qual o melhor caminho a tomarmos, enfim, que fique claro que
vou disputar a eleição sim, eu sou pré-candidato a deputado estadual.........................................
PSD – FELIPPE COUTINHO MARTINS: Gostaria de convidar os colegas vereadores e a
população em geral para prestigiarem o Encontro do PSD em Colatina no próximo dia 23 no
Ágil Hotel as nove horas, estarão presentes o deputado estadual Enivaldo dos Anjos e o nosso
pré-candidato a deputado federal Neucimar Fraga, onde me incluo também como précandidato a deputado federal. Essa convenção vai ser importante para discutirmos e tomarmos
os rumos das próximas eleições. O nosso deputado que vem fazendo tanto pelo nosso
município, muitas emendas vieram e muitas ainda virão, e nós do PSD e todos que usufruem
das emendas do deputado, se puderem comparecer para agradecer será muito bom. Hoje pela
manhã fiquei muito feliz ao receber um telefonema de um morador do patrimônio do
Moschen, todo feliz e agradecendo dizendo que estava no carro que o deputado enviou para
aquela comunidade indo para Colatina para uma consulta, graças ao carro enviado pelo
deputado, inclusive está para chegar mais um pilador de café para o nosso interior. Obrigado
deputado por tudo, conte com a gente...........................................................................................
PHS – RENANN BRAGATTO GON: Gostaria de dizer que a UNESC foi fundamental na
Ação Social realizada no Bairro Carlos Germano Naumann, com certeza sem a participação
da UNESC não teria sido o sucesso que foi, sem falar do secretariado do nosso município,
sem exceção, todos tiveram importância naquele evento que serviu de exemplo para que os
próximos todos os grupos acadêmicos de Colatina, como o IFES, por exemplo, possam
participar e dar sua contribuição também, o vereador Renann foi apenas um instrumento para
que o evento fosse realidade, pois o maior sucesso foram os parceiros sem duvida alguma,
principalmente da comunidade daquele bairro que acreditou e da associação de moradores que
hoje é uma referencia para o município de Colatina. Com relação a fala da Cida, eu não quero
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acreditar que o município negou a questão do transporte, porém, cada deficiência é um tipo de
deficiência, cada transporte talvez tenha uma realidade diferente para ser feito. Por isso há
necessidade do laudo para saber qual a adaptação talvez até um profissional de saúde junto no
carro além do pai ou da mãe. Gostaria de parabenizar o prefeito Sérgio pela nomeação da
Luzilene, nova secretária de saúde, como o secretário de transportes o André, esperando que
possam adequar a realidade, com certeza a saúde terá a maior boa vontade e esforços no
sentido de cumprir com essa demanda, embora sabemos que não tem um veiculo adequado
para cada tipo de deficiência.........................................................................................................
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 04 de Junho de 2018: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
ORDEM DO DIA: Segunda e última discussão do Projeto de Lei nº 029/2018 de autoria do
Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2019 e dá outras providências: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 026/2018 de autoria do Vereador Felippe Coutinho
Martins, que Regulamenta a colocação de placas informativas em todas as obras públicas
realizadas no município de Colatina: “Aprovado por Unanimidade”...........................................
Única discussão do Requerimento nº 066/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo informações sobre o aplicativo instalado nos veículos da prefeitura, incluindo os
valores e o gasto com a manutenção: “Aprovado por Unanimidade”..........................................
Única discussão do Requerimento nº 067/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da
Silva, requerendo informações referentes ao servidor comissionado João Marcos da Cunha,
lotado na SEMTRAN: “Aprovado por Unanimidade”.................................................................
Única discussão da Moção nº 059/2018 de autoria da Edilidade, de pesar aos familiares do
senhor Luiz Araújo: “Aprovada por Unanimidade”.....................................................................
Única discussão da Moção nº 060/2018 de autoria da Edilidade, de pesar pelo falecimento do
senhor Ananias Alves Pereira: “Aprovada por Unanimidade”.....................................................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: ZAQUEU ALVES PEREIRA: Gostaria de me dirigir ao
nobre colega Renann parabenizá-lo pela Ação Social que realizou no Bairro Carlos Germano
Naumann, infelizmente não pude comparecer, mas gostaria de manifestar meu apoio ao
trabalho de vossa excelência, e realmente parabenizá-lo pelo sucesso do evento.......................
JUAREZ FADINI: Gostaria de parabenizar o prefeito e toda a sua equipe como também o
empenho do nobre colega Renann Bragatto, pelo evento Ação Social realizado no Carlos
Germano Naumann neste final de semana, foi realmente um sucesso, espero que se estenda a
outros bairros. Como membro da comissão permanente de saúde desta Casa, tenho
acompanhado as reuniões, inclusive aproveito para convidar os demais vereadores que
possam comparecer as reuniões das comissões que são realizadas todas as segundas e quartafeira, a participação dos colegas é importante para debatermos os assuntos pertinentes com
relação a saúde..............................................................................................................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Gostaria de fazer um agradecimento a todos os
funcionários da Escola Lions Clube que neste final de semana realizaram uma belíssima festa
junina, apesar das dificuldades que as diretoras enfrentam, conseguiram fazer uma linda festa,
parabéns diretora Clécia. Na semana passada a Câmara Municipal de Baixo Guandú realizou
uma sessão solene para comemorar “um ano sem homicídio” naquela cidade. Isso é muito
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importante e a gente fica feliz em ver um colatinense que há tantos anos se dedica a segurança
pública, o delegado Edson Félix, que recebeu uma comenda na assembleia legislativa, já
participou desse importante fato em Baixo Guandú, um ano sem homicídio. Infelizmente aqui
em Colatina tivemos mais um crime bárbaro, uma mulher foi assassinada aumentando a nossa
estatística de violência contra a mulher. Por um lado ficamos felizes em ver um município que
era tão violento, ficar um ano sem homicídio, por outro lado triste porque o nosso município
ainda está longe de alcançar esse sonho........................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Gostaria de parabenizar o nobre colega Renann e a
comunidade do bairro Carlos Germano pelo evento realizado que foi muito elogiado por
todos. Gostaria de convidar a população para prestigiarem a festa junina que será realizada no
próximo dia 23 na escola Adwalter Ribeiro Soares, Polivalente de Vila Lenira, todos estão
convidados....................................................................................................................................
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, 18 de Junho de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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