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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 25 de Junho de 2018.
Vigésima primeira Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos vinte e cinco 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
016/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Disciplina a organização e o
funcionamento das Feiras Livres de Produtos oriundos de base familiar e/ou artesanal em
logradouros públicos, revoga a Lei nº 5.719, de 20 de abril de 2011 e dá outras providências:
“Ao presidente para despacho”....................................................................................................
Projeto de Lei nº 051/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, que Obriga
restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de feirinhas livres, ambulantes e similares,
autorizados pela prefeitura, usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e/ou
reciclável individual e hermeticamente embalados com material semelhante: “Ao presidente
para despacho”..............................................................................................................................
Projeto de Lei nº 052/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de credito adicional suplementar: “Ao presidente para despacho”.....
Projeto de Lei nº 053/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre
autorização para abertura de credito adicional suplementar: “Ao presidente para despacho”.....
Projeto de Lei nº 054/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de credito adicional especial: “Ao presidente para despacho”............
Projeto de Lei nº 055/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, que dá nome a
Praça Hugo Almeida Favaratto, no loteamento Real Garden: “Ao presidente para despacho”...
Projeto de Resolução nº 02/2018 de autoria da Mesa Diretora, que autoriza o poder
legislativo, firmar convenio com a Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores
públicos do Estado do Espírito Santo – SICOOB Servidores e dá outras providências: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Parecer Prévio TC 050/2017 – Prestação de Contas anual da Prefeitura Municipal de Colatina,
referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Leonardo Deptulski:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Moção nº 063/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de pesar aos familiares do
senhor Manoel Antonio Rodrigues: “A ordem do dia da próxima sessão”..................................
Indicações nº 310/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, solicitando área para
carga e descarga de caminhões e similares na extensão do muro do Hospital Silvio Avidos,
centro: “Encaminha-se”................................................................................................................
Indicações nºs: 311 e 312/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, solicitando:
redutor de velocidade e placa de sinalização vertical com orientações de limite de velocidade
na Rua Leonel Ferreira, Bairro Adélia Giubertti, bem como na Rua João Tinelli no Bairro
Honório Fraga: “Encaminham-se”................................................................................................
Indicações nºs: 313, 314, 315, 316 e 317/2018 de autoria da Vereadora Audreya Motta França
Bravo, solicitando: limpeza de todas as galerias/bueiros da Rua Arnaldo Costa, Bairro Moacyr
Brottas, bem como na Rua Paulo Resende no Bairro Operário, em todas da Avenida das
Roseiras Bairro jardim Planalto, bem como das Avenidas Pedra Azul e Rocha Dourada no
Bairro Vista da Serra: “Encaminham-se”.....................................................................................
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Indicações nºs: 309, 318, 319 e 320/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani,
solicitando: pintura do guarda corpo da escadaria Liberalino Rufino no Bairro Adélia
Giubertti; refeita a rotatória existente na Avenida Jonas Barcelos, bem como o reparo no
calçamento e a demarcação do ponto de ônibus no Bairro Vicente Soela: “Encaminham-se”....
Indicação nº 321/2018 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, solicitando construção
de rampa para acessibilidade à Ponte Florentino Avidos: “Encaminha-se”.................................
Indicação nº 322/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, solicitando
calçamento da Rua Helvécio Anholet, no Bairro Honório Fraga: “Encaminha-se”.....................
Indicações nºs 323 e 324/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, solicitando
reparo na estrada da localidade conhecida como Barro Branco, cobrança mínima na tarifa de
água e esgoto para imóveis e templos de qualquer denominação religiosa bem como entidades
filantrópicas ou assistenciais: “Encaminham-se”.........................................................................
Oficio SEMUS/GS 037/2018 encaminhando os balancetes das receitas e das despesas do
Fundo Municipal de Saúde de Colatina relativo ao mês de maio/2018: “Ciente”........................
Ofícios GAPRE 339, 340, 341, 342, e 346/2018 em resposta aos Vereadores Adeuir, Juarez
Fadini e Wady Jarjura: “Ciente”...................................................................................................
Ofício GAPRE 345/2018 encaminhando relatório de gestão fiscal RGF, relativo ao 1º
quadrimestre de 2018, relatório resumido da execução orçamentária – RREO, relativo ao 2º
bimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de Colatina: “Ciente”................................................
Convite para o Arraia dos Apaexonados – APAE Colatina dia 07/07: “Ciente”.........................
Ofício DNIT 20085/2018 em resposta a Indicações do Vereador Jorge Guimarães:
"Ciente".........................................................................................................................................
Ofício SANEAR em resposta a Vereadora Audreya Motta França Bravo: “Ciente”...................
Pela ordem, o Vereador Jorge Luiz Guimarães solicitou um minuto de silencio pelo
falecimento do senhor Reginaldo Tomazelli................................................................................
Pela ordem, o Vereador Juarez Vieira de Paula solicitou “Vistas” do Projeto de Lei nº
016/2018 de autoria do Poder Executivo, bem como o Vereador Jorge Guimarães que também
solicitou.........................................................................................................................................
pela ordem, o Vereador Wanderson Ferreira da Silva solicitou um minuto de silencio pelo
falecimento da senhora Ivone Rodrigues Xavier..........................................................................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura solicitou colocar para apreciação do plenário a
suspensão do horário destinado as Lideranças Partidárias, e que fosse feita a retificação da Ata
da sessão do dia 18/06/2018, acrescendo o seguinte fato: “o presidente Jolimar Barbosa da
Silva, comunicou a todos que na sessão ordinária do dia 25/06/2018, haveria a realização da
eleição para a composição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Colatina para o
biênio 2019/2020”.........................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Braz Bolzani apresentou alguns requerimentos de urgências
simples aos Projetos de Leis nºs: 052, 053, 054 e 016/2018 de autoria do Poder Executivo, e
urgência especial ao Projeto de Resolução nº 02/2018 de autoria da mesa diretora.....................
Com a palavra, O presidente Vereador Jolimar Barbosa da Silva: Como foi anunciado
na sessão anterior, hoje iremos realizar a eleição para composição da nova mesa
diretora desta casa, e neste momento eu suspendo a Sessão por quinze minutos para
apresentação das chapas que irão concorrer...........................................................................
Transcorrido o prazo, foi feita a chamada e a verificação de quorum, havendo numero legal, a
sessão prosseguiu com a eleição da nova mesa diretora...............................................................
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Com a palavra, o presidente Jolimar Barbosa: senhores vereadores informo que temos
em mãos uma única chapa para concorrer a eleição, composta da seguinte forma:
Presidente – Eliésio Braz Bolzani; Vice-presidente – Juarez Vieira de Paula; 1º
Secretário – Wady José Jarjura; 2º secretário – Wanderson Ferreira da Silva. Não
havendo mais nenhuma Chapa apresentada, esta eleição terá uma única Chapa. Solicito
ao secretário da mesa fazer a chamada dos senhores Vereadores, por ordem alfabética e
nominal, para manifestarem seus votos. – o que foi feito – Todos os Vereadores votaram
favoráveis a Chapa apresentada. A nova mesa diretora para o biênio 2019/2020, eleita
por unanimidade, será composta pelo Presidente Eliésio Braz Bolzani, Vice-presidente
Juarez Vieira de Paula, 1º Secretário Wady José Jarjura, 2º Secretário Wanderson
Ferreira da Silva..........................................................................................................................
O presidente informou que as Comissões Permanentes serão formadas até o final deste ano,
parabenizou o presidente eleito e os demais componentes da nova mesa diretora, e os
convidou a fazerem uso da palavra...............................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, assistência e
população colatinense. Cumprimentar de forma especial o companheiro partidário Renzo, exvereador desta Casa, meus amigos Douglas Binda, Alexandre Casteluber, Laerte França,
Marcos Vitalli, Dica Soella, Carlos Zorzanelli, ex-vereador Junior Zanotelli, Braz Matias,
Junior Zaché, Daniel Favaratto, secretários Ito, Breno, André, Luzilene, Alcenir Coutinho e
demais amigos presentes, Luiz Antonio Murad, meu irmão Bolzani. Quero dizer da nossa
alegria e da nossa felicidade esta noite, primeiramente agradecendo a Deus, hoje fizemos uma
eleição com chapa única, uma eleição harmônica, democrática. A eleição do primeiro biênio
foi muito disputada, elegendo o atual presidente Jolimar, com méritos, seu jeito e sorriso fácil
cativante, e hoje tivemos uma eleição tranquila com todos os votos da edilidade, acho que a
ultima eleição por unanimidade foi em 1993 quando elegeu o então doutor Luiz Antonio
Murad. Quero agradecer a cada nobre colega vereador, sintam-se agradecidos por confiarem
seus votos a minha pessoa e dizer que o presidente Jolimar, atendendo ao pedido da maioria
desta Casa, antecipou essa eleição para que possamos ter uma transição tranquila,
conversarmos no sentido de conduzir esta Casa no biênio 2019/2020 com a participação de
todos. Fui convidado pelo prefeito Sérgio para ser líder do governo aqui nesta casa, naquele
momento eu disse: prefeito, eu só posso aceitar se os demais vereadores assim desejarem. E
hoje, com essa grande responsabilidade que os colegas me permitiram, chegar a presidência,
quero contar com os 15 vereadores, com a ajuda de todos, ninguém é mais do que ninguém,
estamos aqui para aprender, cada um tem suas ideias e nós vamos aproveitar da melhor
maneira possível para ajudar o município de Colatina, eu preciso da ajuda de todos para que
possamos fortalecer o elo executivo e legislativo e dessa forma dar melhores condições de
vida para a nossa população. Agradeço a todos os servidores desta casa, eu preciso e vou
precisar da colaboração de todos, muito obrigado a todos...........................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor presidente, colegas vereadores, assistência presente,
população colatinense. Essa eleição marca o amadurecimento desta Casa de Leis, uma
transparência de quem quer realmente ajudar Colatina. Somos 15 vereadores e cada um tem
seus objetivos e sua vontade de trabalhar, isso demonstra a qualidade dos vereadores, esta é a
importância de uma eleição onde os 15 estão imbuídos em trabalhar por Colatina. Já travamos
vários debates e esse é o momento democrático, temos que debater as ideias, pois no dia em
não tivermos condições de usar uma tribuna, debater as ideias e as nossas vontades, para que
estamos aqui. Desde o princípio quando falava em presidência eu falava eu sou eleitor e o
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meu candidato chama-se Eliésio e mantendo assim a personalidade de cada colega vereador,
olhando no semblante de cada um a gente vê uma manifestação de vontade para o crescimento
desta casa. O embate é importante, mas a gente tem o poder de administrar juntos, esta Casa é
a casa do povo, e o povo tem que ser bem representado. E Eliézio vem de uma liderança de
trabalho de amizade, de carinho e principalmente de responsabilidade. E nós só estamos aqui
porque conseguimos calar um pouco o nosso sentimento, com a perseverança do presidente
Jolimar, pela sua calma em tratar, principalmente comigo que tenho um temperamento um
pouco nervoso, mas ele teve a sabedoria de controlar. Essa é a função de quem está numa
presidência, e agora, compondo a secretaria desta Casa, vamos tentar fazer um trabalho do
nível do atual secretário Renann que tão bem soube aqui usar a secretaria para o bom
andamento da Casa e que os projetos do prefeito Sérgio Meneguelli tenham votação de forma
imediata. Eliésio, pode ter a certeza de que serei o seu parceiro, o seu escudeiro aqui nesta
Casa, principalmente, para defender a população colatinense e ajudar a administração
municipal, não vamos desmerecer a nossa história, o nosso nome, nem o nosso mandato. Eu
falo que estou aqui desde 1988, fazia tempo que não víamos uma Casa com todos os
Vereadores determinados a trabalhar por suas comunidades. Agradeço a todos os colegas por
esse momento de grandeza e sabedoria, por terem votado por unanimidade, orgulhosamente
me sinto prestigiado em ser o secretário biênio 2019/2020..........................................................
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Boa noite a todos, estou muito feliz, já estou no meu
terceiro mandato, disputei varias eleições e em 2008 o povo me deu o mandato e a gente
chegou a esta Casa, e na ocasião o nosso atual prefeito foi o presidente e eu fui o vicepresidente, sempre trabalhando pelo interior e pela cidade, o tempo foi passando e a gente
chegou a reeleição em 2012 e conseguimos o terceiro mandato em 2016 junto com os
parceiros, Jorge sempre esteve conosco Jolimar chegou depois e com sua humildade chegou a
presidência desta Casa. Eu fui vice-presidente no mandato do ex-vereador Olmir Castiglioni e
assumi a presidência durante um período de seis meses tentando fazer um bom trabalho
tentando ajudar a administração municipal, esse é o nosso papel, trabalhar para dar melhor
qualidade de vida a nossa população, é isso que sempre prego e hoje quero parabenizar o
vereador Eliésio que com seu jeito tranquilo vem fazendo um bom trabalho, líder do governo
e agora futuro presidente eleito desta Casa. Sinto-me orgulhoso em fazer parte da nova mesa
diretora biênio 2019/2020. Aproveitar para agradecer ao presidente Jolimar que faz um
excelente trabalho, penso que o papel do vereador é legislar em favor da população,
principalmente em favor da minoria, aqueles que mais precisam dos serviços públicos mais
básicos para sobrevivência. Reafirmo que vou continuar com minha luta em favor do interior,
da minha cidade e do meu município levando cada vez mais qualidade de vida a nossa
população......................................................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor presidente, nobres colegas, assistência, em
nome do diretor do SANEAR Daniel cumprimento aos demais presentes. Inicio agradecendo
a Deus pela oportunidade de assumir mais esse compromisso com esta Casa e com a
população colatinense, agradecer aos colegas vereadores pela confiança, reafirmar meu
compromisso com a população e com a nova mesa diretora desta casa, através do presidente
Eliésio, dizer que estaremos a disposição para ajudar a administrar esta Casa por dois anos
que virão. Agradecer ao presidente Jolimar por poder participar de perto de sua administração,
que Deus seja louvado. Agradecer a todos dizendo que estou muito feliz por essa
oportunidade, muito obrigado.......................................................................................................
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Com a palavra, o presidente Jolimar Barbosa da Silva: mais uma vez quero desejar uma ótima
administração a nova mesa diretora, pedindo a Deus que os conduza nesse trabalho, quando
temos Deus do nosso lado, tudo fica mais tranquilo.....................................................................
ORADORES: MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores e assistência presente. Aproveitando a presença do novo secretário de transito o
André, temos algumas indicações na referida secretaria com relação a demanda de algumas
ruas do bairro Aparecida, inclusive já havia feito uma agenda com o ex-secretário Vilmar,
com relação as demarcações das faixas do novo asfalto que o bairro recebeu. Inclusive aquele
estacionamento devido as ruas serem estreitas, há necessidade de demarcar para que o transito
flua com normalidade. Que o novo secretário possa nos atender o mais rápido possível. Hoje
tem zumba no Columbia e amanha nos Bairros Colatina Velha, São Miguel e Aparecida,
todos estão convidados..................................................................................................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de parabenizar o nobre colega Eliésio por ter sido eleito o novo
presidente desta Casa, pode contar comigo e com os demais colegas para que seu mandato
tenha o maior sucesso, pois é fundamental que esta Câmara tenha harmonia para fazermos um
trabalho em prol da nossa população. Falar da importância de projetos sociais em periferias
para os jovens. Constantemente eu tenho realizado palestras em escolas da rede pública e
privadas sempre sou questionada sobre o que temos a oferecer para nossos jovens, além da
escolinha de futebol que no momento é um dos poucos projetos oferecidos. Senhor
presidente, diante de tantos questionamentos de jovens que nos fazem essa pergunta, tive a
iniciativa, vamos marcar uma reunião com a secretária de cultura e assistência social, para ver
o que será possível fazermos a mais pelos nossos jovens para evitarmos a vulnerabilidade
social, evitando que muitos entrem no trafico de drogas, que infelizmente, por falta de
oportunidades, de empregos, de cursos profissionalizantes, muitos caminham para o lado
ruim. Precisamos pensar em políticas públicas para os nossos jovens colatinenses,
principalmente em novos cursos. É muito importante que tenhamos projetos voltados para a
nossa população jovem, porque Colatina é um celeiro de educação, temos duas faculdades
importantes, temos o IFES, varias escolas da rede municipal e estadual, mas infelizmente não
estamos dando retorno para essa juventude, oportunizando a eles que façam cursos bons, de
capacitação, enfim, temos que pensar em uma casa que possa acolher os nossos jovens.
Precisamos avançar mais, temos que dar condições para os nossos jovens rumo ao mercado de
trabalho. Pois infelizmente isso não está acontecendo em nosso município, e nós temos
condições disso. Peço o apoio de vossas excelências para que abracemos juntos essa causa em
favor da nossa juventude, temos que investir na prevenção. Colatina tem uma população
jovem gigantesca, quase não se tem nada para eles, por isso vamos nos reunir para tratar desse
assunto. Gostaria de parabenizar a escola Marcelo Correa que no ultimo sábado realizou sua
bela festa junina. No dia 24 de julho às 19 horas, o nosso Bispo Dom Vladimir, estará
abençoando a estatua do Cristo Redentor no bairro Bela Vista, uma reforma que veio se
delongando, mas que está praticamente concluída e teve o empenho de alguns vereadores
naquela reforma e hoje todos estão de parabéns, inclusive uma academia popular será
inaugurada também. Essa estatua é um ponto turístico da nossa cidade e estava fechado há
tanto tempo, mas hoje eu agradeço a administração pela concretização dessa obra. Hoje a
tarde estivemos reunidos no Palácio Anchieta juntamente com os colegas Renann e José
Araújo, onde pedimos varias intervenções e reivindicações para o nosso município, dentre
elas, a vinda do governador para proceder a liberação dos recursos para cirurgias de
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reconstrução mamária e entrega dos títulos de regularização de posse do Bairro Ayrton Senna,
em breve estaremos procedendo a essa entrega...........................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de dizer que está sendo construída no Grande Ayrton Senna a
nossa academia popular, academia da saúde, mas essa obra foi suspensa e muitas vezes aqui
corremos atrás de nossos objetivos até porque essa questão da saúde é fundamental, saúde é
vida. E aproveitando a presença nesta Casa do secretário de esportes Alcenir Coutinho, da
secretária de saúde e do procurador geral da prefeitura, para dizer que essa obra está sendo
destruída, quebraram a porta, levaram os vasos, os ventiladores, enfim, estou muito triste
sabendo o quanto a gente luta, o nosso carinho para levar essa obra para a nossa comunidade,
o quanto que a prefeitura gasta, e quando praticamente pronta, a situação é justamente de
abandono. Quem vai pagar essa conta agora? A nova secretária, o nosso secretário de
esportes, a prefeitura? É difícil. Ou a construtora? Temos que fazer essa análise, e aproveitar
para fazer um apelo a população do meu Bairro, meu pedido esta noite é o seguinte:
população, vamos vigiar e cuidar do que é nosso. Hoje nós vamos usar e amanha serão filhos
e netos, portanto, peço a ajuda de todos, a compreensão e o cuidado de toda aquela
comunidade a não destruir aquilo que estamos recebendo com todo o carinho...........................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Hoje estivemos em Vitória no governo do Estado em uma agenda muito positiva
para Colatina aonde o dinheiro da macro drenagem do Bairro Carlos Germano Naumann, uma
obra de trinta e nove milhões de reais ainda encontra-se em conta para realizar, depende de
alguns detalhes junto ao governo do Estado e caixa Econômica Federal para que finalmente
seja dada a ordem de serviço daquela obra. Agradeço ao senador Ricardo Ferraço, ao Marcelo
Oliveira da SEDURB, ao nosso secretário de obras Romário que esteve presente conosco, e
na próxima semana estaremos em Brasília junto com o senador Ricardo Ferraço e o prefeito
Sérgio Meneguelli, para que juntos com a Caixa possamos garantir um prazo maior para que a
licitação da tão sonhada obra de macro drenagem do Carlos Germano seja realizada. No
caminho de volta a Colatina, recebemos uma ligação do governo Estadual onde a
procuradoria do Estado deu parecer positivo a licitação do Silvio Avidos para que o serviço de
tomografia seja realizado. Tive essa confirmação hoje e amanha pela manha teremos uma
reunião com o novo diretor do referido hospital Almiro Shimidt, para tratar desse assunto e
em breve a população de Colatina não sofrerá mais com esse serviço de remoção para fazer
exames fora do hospital. Quero agradecer ao governador Paulo Hartung que, assim que soube
do problema, de imediato reuniu uma equipe para que possa tratar exclusivamente do assunto
remoção em Colatina. A Procuradoria geral do Estado já garantiu e deu continuidade a uma
licitação de 2015 que teve alguns entraves e que hoje teve o parecer para que o serviço possa
ser realizado dentro do hospital e atender não somente a população de Colatina, mas também
do noroeste do Estado. Parabéns e sucesso a nova mesa diretora, pode contar com o meu
apoio e meu trabalho.....................................................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Primeiramente eu gostaria de parabenizar a nova mesa diretora eleita nesta noite,
desejar muito sucesso e a certeza de que terão êxito nessa empreitada. Ontem aconteceu a
prestação de contas do deputado federal Paulo Foletto e eu gostaria de agradecer todos os
colegas que estiveram presentes e os que não puderam comparecer, agradeço a todos, tivemos
a presença do ex-governador Renato Casagrande e de vários deputados e também candidatos a
deputado estadual, foi realmente um evento muito importante para o município. Diariamente
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eu passo pela Ponte Galdino Breda e hoje minha filha me perguntou: papai, você já viu como
está essa ponte? Eu não havia percebido, mas notei que a situação da mesma está realmente
preocupante, eu fotografei e vou procurar a secretaria de obras porque há risco de causar
algum acidente, há vários pontos críticos realmente como vocês podem ver através das fotos.
Que seja feito o mais rápido uma vistoria técnica para ver a gravidade da situação, acredito
que alguma precisa ser feito. Aparteando, o vereador Jorge: a estrutura dessa ponte precisa ser
revista com urgência antes que aconteça o pior. Voltando, o orador continuou: vamos fazer
um requerimento a prefeitura pedindo que seja feito uma vistoria na ponte com a máxima
urgência. Com relação a reabertura da estátua do Cristo redentor, um dos cartões postais da
cidade, vai servir para que a comunidade possa usufruir desse espaço turístico..........................
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 18 de junho de 2018: “Aprovada por
Unanimidade”, com retificação solicitada pelo Vereador Wady José Jarjura, o que foi feito......
Em discussão o pedido de “Vista” solicitado pelos Vereadores Juarez Vieira e Jorge
Guimarães: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelos vereadores Juarez, Jorge, Eliésio e
Charles..........................................................................................................................................
Em discussão os requerimentos de urgências solicitados pelo Vereador Eliésio Bolzani:
“Aprovados por Unanimidade”.....................................................................................................
ORDEM DO DIA: única discussão do Projeto de Resolução nº 02/2018 de autoria da Mesa
Diretora, que autoriza o poder legislativo, firmar convenio com a Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Servidores públicos do Estado do Espírito Santo – SICOOB Servidores e
dá outras providências: “Aprovado por Unanimidade”................................................................
Segunda e última 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 068/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
solicitando esclarecimento referente a empresa Edilli que está executando as obras na
Avenida Brasil, Bairro Maria das Graças: “Aprovado por Unanimidade”...................................
Única discussão do Requerimento nº 069/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo esclarecimentos com relação a obra de tratamento de esgoto na Avenida Brasil:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 070/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula,
requerendo informações referentes a criança portadora de necessidades especiais, bem como
dos cuidadores: “Aprovado por Unanimidade”............................................................................
Única discussão do Requerimento nº 071/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula,
requerendo informações com relação as crianças portadoras de necessidades especiais, bem
como veículos equipados/adequados para atender a demanda: “Aprovado por Unanimidade”...
Única discussão da Moção nº 061/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
pesar pelo falecimento do senhor Geraldo de Souza Lopes: “Aprovada por Unanimidade”.......
Única discussão da Moção nº 062/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
pesar aos familiares do senhor Alcides João Martinelli: “Aprovada por Unanimidade”.............
Atendendo aos pedidos, todos de pé fizeram um minuto de silencio pelo falecimento da
senhora Ednalva Tomazelli, do senhor Miguel de Souza Raimundo do Nascimento e da
senhora Ivone Rodrigues Xavier...................................................................................................
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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, 25 de Junho de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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