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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 03 de Julho de 2018.
Vigésima segunda Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos três dias do mês de julho 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
056/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, que Dispõe sobre a proibição do corte
dos serviços de fornecimento de energia elétrica e água no município de Colatina e dá outras
providências: “Ao presidente para despacho”..............................................................................
Projeto de Lei nº 057/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Prorroga prazo de
adesão ao Plano de Demissão Incentivada prevista na Lei nº 6.443, de 20 de outubro de 2017:
“Ao presidente para despacho”.....................................................................................................
Projeto de Lei Complementar nº 004/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre alteração na Estrutura da Prefeitura Municipal de Colatina e dá outras
providências: “Ao presidente para despacho”..............................................................................
Requerimento nº 072/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, requerendo
informações ao diretor geral do Hospital e Maternidade Silvio Avidos: “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Requerimento nº 073/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, requerendo
informações ao senhor prefeito Sérgio Meneguelli, sobre funerária: “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Moção nº 064/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, de pesar pelo falecimento
da senhora Marinalva Thomazeli: “A ordem do dia da próxima sessão”.....................................
Moção nº 065/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, de aplausos ao Instituo
Federal do Estado do Espírito Santo – Campus Colatina: “A ordem do dia da próxima sessão”
Moções nºs: 066 e 067/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de pesar aos
familiares do senhor Fernando Luiz Rizzi e do senhor Luiz Ferron: “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Moções nºs: 068 e 069/2018 de autoria do Vereador Wady Jose Jarjura, de Aplausos, aos
jovens Daniel Caiado Fraga Lavagnoli e Newton Lopes de Faria Filho, aprovados em
medicina: “A ordem do dia da próxima sessão”...........................................................................
Moção nº 070/2018 de autoria da Edilidade, de pesar pelo falecimento da senhora Ivoni
Rodrigues Xavier: “A ordem do dia da próxima sessão”.............................................................
Indicações nºs: 325, 326 e 327/2018 de autoria do Vereador Jose Luiz Muniz Araújo,
solicitando: construção de quadra de futevôlei na Avenida Moacir Dalla, Bairro Colatina
Velha; a reforma da Praça do Bairro Operário, pintura de faixa de sinalização ao longo da
subida do Bairro São Miguel: “Encaminham-se”.........................................................................
Indicação nº 330/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando visita técnica
para melhorar a iluminação das Ruas de São Silvano: “Encaminha-se”......................................
Ofícios 351 e 352/2018 em resposta a Indicação e a requerimento: “Ciente”..............................
Ofício GAPRE 347/2018 encaminhando copia do convenio firmado entre o município de
Colatina e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – SICCOB Leste
Capixaba: “Ciente”.......................................................................................................................
Da Secretaria de Estado de saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano em resposta a
Indicação 279/2018: “Ciente”.......................................................................................................
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Indicações nºs: 328 e 329/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, a secretaria
municipal de obras e a superintendência da Defesa Civil, solicitando com urgência vistoria na
estrutura da Ponte “Agostinho Galdino Breda” no Bairro Vila Nova: “Encaminham-se”...........
Convite para o Arraiá da EEEFM “Aristides Freire” no dia 07/07/18: “Ciente”.........................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Braz Bolzani apresentou requerimento de urgência especial ao
Projeto de Lei Complementar nº 004/2018 de autoria do poder Executivo Municipal e
requerimento de urgência simples ao Projeto de Lei nº 057/2018 de autoria do Poder
Executivo Municipal.....................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura solicitou incluir na ordem do dia da presente
sessão as Moções nºs: 066 e 067/2018 de sua autoria..................................................................
Pela ordem, o Vereador Wanderson Ferreira da Silva solicitou incluir na pauta do dia a
Moção nº 070/2018 de autoria da Edilidade.................................................................................
ORADORES: JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. No início do mandato falei sobre uma situação existente na Rua Caboclo
Bernardo, no centro da cidade, e recentemente mais um acidente aconteceu na descida da
mesma, e tem acontecido vários constantemente. Hoje volto aqui a falar sobre a Indicação que
fiz solicitando que a mesma fosse asfaltada, inclusive outros colegas fizeram essa solicitação
também. Hoje venho pedir em nome dos moradores, os quais, diariamente, passam
transtornos, principalmente quando chove devido o calçamento que fica escorregadio, os
veículos ficam com dificuldade de subir e isso causa muitos problemas. Por isso hoje peço ao
prefeito Sérgio Meneguelli que inclua a referida Rua no projeto de asfaltamento da cidade,
que os moradores possam ser contemplados para facilitar a vida de quem reside nela, uma vez
que caminhões que fazem entregas de compras, de gás, o carro de lixo, enfim, todos os
serviços ficam prejudicados devido a subida ser íngreme e muito lisa. Que o prefeito possa
atender essa solicitação, pois a mesma vai atender inclusive os moradores dos bairros Alto
São Vicente e parte do Bela Vista que terão um melhor acesso as suas residências...................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Hoje eu gostaria de mostrar mais uma etapa da obra de revitalização da Praça Padre Fulgencio
do Menino Jesus, uma operação complicada, porém, estamos conseguindo um bom
desempenho, nessa semana juntamente com a equipe do Sanear, o Zé Maria fazendo a
organização e também com a equipe de poda do Tozo. Vejam através das fotos a dificuldade
dessa operação, já estamos na sexta etapa para fazer um trabalho perfeito visando dar mais
segurança aos moradores de São Silvano, iluminação, conforto, tranquilidade, em especial
aqueles frequentadores da Praça e da Igreja Imaculado Coração de Maria. Está sendo feito um
grande trabalho, uma operação dificultosa, estamos tendo o apoio da União Eletro Mecânica
do nosso amigo Manoel que sempre prontifica o caminhão, único da região noroeste do
Estado, que sem o seu apoio não teríamos condições de realizar esse grande trabalho. Temos
também a participação da empresa Luz e Força Santa Maria, um trabalho bastante complicado
e difícil que envolve o Sanear, RP, empresa de Luz, secretarias de obras e de transito, e a
União eletro Mecânica. Ainda teremos muito a fazer para que possamos dar início a mais uma
etapa da nossa querida Praça, talvez essa semana ainda estaremos com o prefeito para ver a
instalação da academia popular, pois foi feita uma doação da Unimed noroeste que está
comemorando 25 anos em nossa cidade. Parcerias dessa natureza são fundamentais para que
possamos deixar a Praça Padre Fulgencio do Menino Jesus linda e com segurança para todos
os moradores, inclusive o mais breve possível voltaremos com a feirinha de São Silvano nos
finais de semana, provavelmente nos dias 20 e 21 de julho já teremos o Festival de Inverno
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com parceria da prefeitura, uma nova era, um novo momento que estamos vivendo junto com
a comunidade de São Silvano e quero agradecer a todos que nos ajudaram a realizar esse
trabalho importantíssimo...............................................................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. No dia 09 de abril deste ano fiz uma Indicação solicitando a restauração da
trincheira de escoamento de águas pluviais da Rua Jonas Taumaturgo Rocha, numero 85, no
Bairro Novo Horizonte, a obra foi realizada, consertaram inclusive o calçamento que estava
danificado, uma obra que em poucos meses foi concluída e hoje quero agradecer ao prefeito
Sérgio Meneguelli, a secretaria de obras através do secretário Romário de Castro, o
superintendente Ito, e toda a equipe que efetivou essa obra de muita importância para os
moradores da região. Eu não poderia deixar de parabenizar o nosso prefeito pelo belíssimo
trabalho que ele vem fazendo nos canteiros centrais da Avenida Getúlio Vargas, realmente a
nossa cidade está mudando de cara, está ficando uma maravilha, inclusive observamos
pessoas de fora da cidade se encantando e elogiando esse trabalho. Parabéns prefeito Sérgio
por atitudes aparentemente simples, mas que tem um resultado enorme e muito positivo..........
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar do encontro do PSD que ocorreu sábado retrasado que contou com
a presença do deputado estadual Enivaldo dos Anjos e do nosso pré-candidato a deputado
federal Neucimar Fraga. Nesse encontro positivo, gostaria de agradecer especialmente aos
colegas vereadores que estiveram presentes, Jorge, Renann, Jolimar, Jarjura e Eliésio, que
tornaram o encontro mais especial ainda. Vários debates foram feitos, todos foram muito bem
recebidos, e aproveitamos para dizer que na convenção conversamos bastante e a partir
daquele momento eu retirei o meu nome como pré-candidato a deputado federal, portanto, o
PSD em Colatina tem como pré-candidato a deputado federal o ex-secretário estadual
Neucimar Fraga. No dia 07 de maio aqui nesta tribuna falei sobre o triste episódio que
aconteceu em Vila Velha quando um morador de rua matou uma empresária com uma barra
de ferro. Disse naquela ocasião que se nós não fizermos nada a respeito, em breve Colatina
seria notícia, e hoje, menos de dois meses, infelizmente, eu digo que tivemos um trágico
acontecimento que envolveu o colega Alex Rossi, ele foi encontrado sem vida, morto a
pedradas, supostamente por um morador de rua. Por isso nobres colegas, nós temos que ver
essa situação em Colatina a qual está ficando insustentável. Aparteando, o vereador Jorge:
neste sábado um mendigo esfaqueou outro, aqui no centro da cidade, moradores de rua.
Voltando, o orador continuou: sábado tivemos outro incidente exatamente com a população
que vive em situação de rua. Acredito que o prefeito Sérgio e a secretária Fernanda estão
empenhados em resolver essa situação, entretanto, algo a mais tem que ser feito, se deixarmos
do jeito que está, em breve teremos más notícias novamente.......................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar fazendo um convite a população, nos dias 05, 06, 07 e
08/07/2018, o 15º Encontro de Motoclubes e Motociclistas FestRock, haverá tendas e
standers, atrações musicais, importante frisar que além desse evento que trás muitas pessoas
de fora, varias atrações com artistas nossos de Colatina para que eles sejam prestigiados
também. Inclusive o Desafio Colatina de Ciclismo vai ser no próximo domingo dia 08, a
concentração será na Avenida Delta as 8 horas, vale ressaltar que esse é um evento de porte
reconhecido pela Associação estadual e o ultimo evento em Colatina aconteceu em 1992, por
isso é importante todos prestigiarmos. Outros convites que eu gostaria de fazer ainda é a
quadrilha da APAE que acontecerá no dia sábado agora na APAE Hípica, o 4º Cão Fest, no
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sábado também, na PW Brasil, a Confraria de Cães e Gatos de Colatina que está promovendo
e acho muito importante porque beneficia os animais abandonados. Não poderia deixar de
parabenizar o nosso prefeito Sérgio que neste final de semana trabalhou nos canteiros da
Avenida Getulio Vargas, com flores e iluminação, realmente ficou muito bonito, inclusive
aproveito para chamar a atenção da população para que possa zelar e ajudar a preservar os
nossos canteiros, que possa ajudar a deixar a nossa cidade mais bonita. Que os nossos guardas
municipais possa tomar conta alertando as pessoas a não subirem nos canteiros, enfim, que
todos possam contribuir para deixar a nossa cidade mais bela e feliz. Aproveitar também para
chamar a atenção com relação ao transito no centro da cidade principalmente, aos sábados que
está um caos. Que a secretaria de transito possa fazer estudos no sentido de melhorar essa
situação porque realmente está complicado..................................................................................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Tenho
falado sobre as dificuldades dos municípios capixabas, em Colatina temos dois complexos
totalmente desativados, um é o Faça Fácil que inclusive foi matéria do jornal A Gazeta do dia
20 de junho, uma obra que custou mais de quatorze milhões de reais está a quatro anos sem
uso algum, está sem utilidade. Portanto senhores, nós vereadores, prefeito, governo do Estado,
poderíamos tentar resolver essa situação, que esse imóvel seja cedido para o município de
Colatina. O outro complexo que nós temos é o da CONAB que fica no Bairro IBC, estive
pessoalmente no local e realmente está desativado também. Somando os imóveis, temos quase
quarenta mil metros construídos, sendo que apenas uma pequena parte está sendo utilizada.
Então nobre colega Jarjura, vossa excelência que tem um bom acesso ao doutor Brício e
demais autoridades, nossos deputados, vamos tentar usar esses complexos para abrigar uma
secretaria talvez, a de obras que necessita de um grande espaço. Nós precisamos unir forças
para tentar trazer esses imóveis para o município de Colatina, pois com certeza iremos fazer
bom uso dos mesmos. Deixo aqui esse apelo aos nobres colegas. Aparteando, o vereador
Jarjura: Essa semana aconteceu uma reunião em Vitória com a participação da procuradoria
do município junto ao SPU, precisamos agora que duas entidades federais, o IFES e o DNIT,
que a partir do momento em que um desses órgãos abrirem Mao desses imóveis, nós iremos
avançar para conseguir a cessão em termo de comodato do galpão do IBC, a conversa está
bastante avançada e agora direcionada na Secretaria de Patrimônio da União. Voltando, o
orador continuou: Temos esperança de que em breve teremos uma definição positiva a
respeito..........................................................................................................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Neste final de semana teremos varias festividades e gostaria de convidar
para a Festa na Roça da escola CEIM Nossa senhora Aparecida no dia 07/07 na quadra da
escola. Gostaria de parabenizar todas as diretoras das nossas escolas, juntamente com suas
equipes, que na verdade fazem um verdadeiro malabarismo para conseguirem realizar as
festas nas suas escolas, juntamente com as comunidades elas se esforçam muito e conseguem
sim levar alegria aos alunos, pais e comunidades em geral. Sabemos que isso não é fácil,
estamos passando momentos difíceis, mas as diretoras e suas equipes se empenham ao
máximo e conseguem fazer bonito. Digo a elas que não precisam ter vergonha de pedir ajuda
de forma alguma, nos estamos aqui para ajudar no que for possível, inclusive porque o
propósito delas além de realizar as festas, é ajudar a própria escola porque o municípios as
vezes não conseguem atender todas as demandas, mas todos unidos, pais, alunos,
comunidades, juntos conseguem arrecadar recursos para atender as crianças das comunidades.
Por isso quero parabenizar a todas e todos, tenho a certeza de que eles têm o apoio da
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secretaria de educação, isso é fundamental, acredito que o único intuito é levar melhorias para
todos os alunos, por isso reafirmo que sempre que possível estarei aqui para ajudar todas as
comunidades..................................................................................................................................
JORGE LUIZ GUIMARAES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de agradecer ao secretário municipal de Transito, o senhor André, que em
tão pouco tempo já mostrou trabalho. Gostaria de parabenizar também os nobres colegas
Juarez Fadini e Wady Jarjura pela brilhante fala, mas dizer para que eles não acreditem muito
não, porque estou aqui há dez anos e o armazém está prometido desde então e até hoje nada.
Com relação ao asfalto da Avenida Brasil e da Rua Cônego João Guilherme, que a empresa
Edilli é a responsável pela execução daquela obra e que até hoje nada foi feito. Mas segundo
apoio que estou recebendo do nobre colega Jarjura, tão logo possa estarão iniciando aquela
obra, faltando somente que os responsáveis pela manutenção da continuidade da obra
acrescente o aditivo necessário para o prosseguimento. Porque muita coisa foi mudada, e não
sei por que a administração da prefeitura está enrolando e não desenrola isso. Em conversa
com o glorioso João Virgilio Avancini, cara que sabe fazer, me disse que vai olhar com
carinho para que o mais breve possível essa obra do esgoto possa continuar. Todos nós
sabemos que o asfalto que tenho lutado desde quando entrei nesta Casa, tem o prazo até
outubro para ser concluído. E uma obra dessa empenhada pelo governo, jamais poderemos
perder, pois é um sonho de todos os moradores de Maria das Graças e região da Vila Paraíso,
Mário Giurizatto, Cônego João Guilherme que está toda deteriorada, poeira, crianças com
alergia, é um verdadeiro caos. Espero que olhem essa situação com carinho porque aquela
obra de saneamento é uma das mais importantes de Colatina, um dos projetos que mais me
orgulha de ter votado. Assim como o projeto de Regularização Fundiária, mas tenho fé que
esses dois projetos chegarão a Maria das Graças, Santa Helena, Mário Giurizatto, Rivierinha e
Córrego da Lavra, pois confio no trabalho da Dona Gina............................................................
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PPS – WADY JOSÉ JARJURA: Venho reforçar as
palavras do colega Jorge com relação ao asfalto da nossa cidade. A CONTEK Engenharia
ganhou a licitação e já iniciou os trabalhos no trecho Baunilha a Boapaba, e a referida
empresa ganhou também a licitação para fazer o asfaltamento da nossa cidade no valor de seis
milhões, quinhentos e cinquenta e três mil reais, pegamos esses dados hoje com o engenheiro
responsável por algumas ações o doutor João Virgilio. E a CONTEK foi contemplada para
fazer o recapeamento asfaltico em varias avenidas: Presidente Kennedy, Castelo Branco,
Silvio Avidos, João Pretti e Jacinto Bassetti. Essas ações poderão começar de imediato, a
empresa está fazendo a confecção dos uniformes, placas de identificação, toda a parte
burocrática para dar início a obra. Mas tem um momento especial que o colega Jorge está
aflito e com razão, pois a Edilli está parada com um aditivo no Sanear, e vai chegar a um
momento em que como se fará asfalto nas avenidas citadas se vai ter que fazer toda a
infraestrutura da Avenida Brasil, da Cônego João Guilherme. Essa é uma ação perigosa, podese perder dinheiro público, por isso nós estivemos com o engenheiro João Virgilio para
acompanhar as ações passo a passo para saber quem é o responsável porque não podemos
perder esse dinheiro. Tem dinheiro, tem projeto, tem obra, tem tudo, alguém tem que ser
responsável. Já estamos perdendo com alguns convênios em nossa cidade porque não estão
fazendo a coisa certa. Vamos chamar pessoas competentes para ajudar a nossa cidade, não
podemos nos calar senhores vereadores, temos que cobrar, pois o povo não pode pagar mais
essa conta......................................................................................................................................
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PP – JUAREZ FADINI: Aproveitar esse momento para manifestar minha satisfação pelas
obras da nossa Igreja que estão sendo iniciadas, a população do Bairro Maria das Graças
também está feliz, pois estava sem uma igreja católica, as missas eram celebradas em um
galpão. Gostaria de aproveitar para parabenizar a diretora da CEIM Pernalonga pela festa
junina realizada sábado, soube que foi um sucesso, e também a nova mesa diretora desta Casa
eleita semana passada, o presidente eleito Eliésio Bolzani, vice-presidente Juarez Vieira de
Paula, 1º secretário Wady Jarjura e 2º secretário Tom, desejando muito sucesso assim como
estamos tendo agora na atual presidência do vereador Jolimar que com toda sabedoria,
capacidade e simpatia vem conduzindo esta casa de Leis. Sucesso a nova mesa diretora!..........
PSB – CHARLES HENRIQUE LUPPI: Gostaria de destacar a escola Ferrucio Forrec, do
Bairro Carlos Germano Naumann, que também terá sua festa junina assim como a Creche
Anjo da Guarda no Bairro Bela Vista, desejar sucesso e convidar a todos para prestigiar
porque todo dinheiro arrecadado é revertido na própria escola em favor das crianças e jovens,
para que eles possam ter uma melhor educação. No dia 18/07, quarta-feira às 13 horas,
teremos a licitação para obra de cobertura da quadra do bairro Vila Lenira, emenda do
deputado federal Paulo Foletto, conseguimos além dessa emenda, no valor de mais de
quatrocentos mil reais, agora conseguimos a cobertura da mesma também. Essa obra vai
beneficiar tanto a escola da Vila “Virgínio Calmon” como a comunidade em geral, e gostaria
de agradecer a nossa secretária Rosemeri que nos recebeu hoje juntamente com representantes
da escola Polivalente, da Unidade de saúde, da escola Padre José Bertolo, conselho da escola,
para falar sobre segurança daquela área, infelizmente estamos tendo problemas, vamos nos
reunir amanha com o Tenente Coronel Rômulo para falar da situação, temos que intensificar
essa questão da segurança porque infelizmente a droga está chegando muito perto das nossas
crianças e dos nossos jovens e isso não podemos deixar, temos que cortar o mal pela raiz.
Obrigado a todos que estão imbuídos nessa questão....................................................................
SOL – AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Nesta tarde participamos de uma agenda
muito importante no Palácio Anchieta, juntamente com o governador Paulo Hartung, o
secretário estadual de saúde doutor Ricardo, deputado Lelo Coimbra, diversas autoridades, o
colega vereador Renan Bragatto, varias lideranças, onde foram assinados vários convênios
importantíssimos para alguns municípios, inclusive para Colatina. O nosso governador
procedeu a liberação de convênios de mais de quatorze milhões de reais para a área da saúde,
de ginecologia, cirurgias vasculares, e principalmente uma conquista importante para nós
colatinenses que é a reconstrução mamaria de nossas mulheres. Graças a Deus foi assinado
hoje esse convenio no valor de dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, novecentos e
noventa e oito reais, onde aproximadamente duzentas mulheres que fazem tratamento no
Hospital São José serão contempladas. É com muito orgulho que a gente dá pra população
colatinense essa noticia de que a reconstrução mamaria será realizada em breve em nossas
mulheres. Essa é uma conquista nossa enquanto vereadora, é uma conquista da Associação
Amigas para o Bem Viver, da qual eu faço parte há vários anos, é uma conquista das mulheres
que terão seus direitos garantidos, e realmente temos que comemorar porque é um bem muito
grande que será feito para mulheres de Colatina e região. E também outros procedimentos
serão realizados na Santa casa de Colatina, um convênio muito importante na área de cirurgia
vascular, na área de ginecologia, recursos que poderão estar dando suporte e mais saúde para
nossa população. Por isso quero agradecer ao nosso governador Paulo Hartung e ao secretário
de saúde Ricardo, por estarem garantindo e destinando recursos para as mulheres do norte e
noroeste do Estado. Foi uma agenda muito positiva que devemos divulgar e agradecer.............
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PSD – JORGE LUIZ GUIMARÃES: Em nome da comunidade da Grande Maria das
Graças, gostaria de parabenizar, depois de tanto tempo, o sonho vai virar realidade, depois de
tanta burocracia, graças a Deus, a comunidade com a luta de todos, conseguiu a liberação para
a reconstrução da nossa Igreja Católica, gostaria de parabenizar a todos que estão nessa luta
há tanto tempo. Não poderia deixar de falar sobre a rede de esgoto que precisa com urgência
ser concluída na Grande Maria das Graças, foi votado nesta Casa vinte e nove milhões de
dólares para fazer essa rede de tratamento de esgoto. Por que esse enrolo para pagar um
aditivo a empresa Edilli para dar prosseguimento a obra? Gente, não vamos deixar o sonho
morrer, você que estão a fim de fazer o bem para a população da nossa cidade, vamos ajudar,
vamos resolver esse impasse com a empresa, vamos concluir essa tão importante e necessária
obra. Vamos fazer o tratamento de esgoto de Colatina porque o nosso Rio Doce vem
agonizando há anos, e os culpados somos nós que continuamos matando o Rio Doce, é a
represa de dejetos que ajudou a matar o Rio Doce, tem artistas da TV Globo envolvido, enfim,
por que essa obra tão importante que reflete a saúde da população não é concluída? Essa obra
precisa ser feita e depois temos a esplendorosa obra da pavimentação asfaltica, vamos tratar
com respeito a quem merece realmente que é o povo de Colatina. Prefeito Sérgio, peço a
vossa excelência encarecidamente que trate essa questão com carinho, faça do mesmo jeito
que tem tratado a nossa cidade, como os canteiros que inclusive foi criticado, mas hoje
estamos vendo uma obra linda e maravilhosa para toda a população, os canteiros da cidade
estão lindos. Parabéns Sérgio Meneguelli pelo grande trabalho...................................................
PHS – RENANN BRAGATTO GON: Gostaria de parabenizar a colega Vereadora Audreya
pelo brilhante evento que aconteceu hoje no Palácio Anchieta, esse anuncio do governo do
Estado de aproximadamente quatorze milhões de reais para área da saúde, cirurgias eletivas,
aonde o município de Colatina foi contemplado, tanto a nossa Santa Casa quanto o Hospital
São José que vão fazer parte da reconstrução da saúde. A Santa Casa com cirurgias vasculares
e outros procedimentos e o São José reconstrução mamaria. Há um ano essa cobrança foi feita
aqui nesta Casa pela vereadora Audreya junto ao Governo do Estado que hoje reconheceu
essa importância onde inclusive a reconstrução mamaria é motivo até de ser estudado para ser
exemplo que foi uma reivindicação de Colatina que vai ser servir de exemplo para fazer parte
do calendário da secretaria de saúde do Estado. Colatina mais uma vez sai na frente, esse
pedido partiu desta Casa e o governo se baseou para realizar esses procedimentos que vai
trazer mais dignidade para as mulheres que tem seu corpo mutilado por essa doença
devastadora que com certeza terão mais dignidade e melhores condições de vida para poder
sonhar e viver. A nobre colega Audreya perante um público de trezentas pessoas
aproximadamente foi destaque representando o nosso município perante todos os municípios
do nosso Estado. Por isso fica aqui meus parabéns e o meu orgulho de ter uma vereadora
como a senhora Audreya pela brilhante iniciativa em favor das nossas mulheres. Parabéns
Colatina, parabéns governo do Estado..........................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães: a gente vê tanta coisa bonita acontecendo, mas o
que mais nos entristece é ver grandes cirurgiões dentro de Colatina e não vir nenhum centavo
para cirurgias oftalmológicas. A lista de espera é tão grande.......................................................
Pela ordem, a Vereadora Audreya: Com relação a fala do nobre colega Jorge, tais cirurgias
agora serão contempladas pelo próprio município com aquele recurso que o prefeito Sérgio
Meneguelli conseguiu reaver em Brasília, destinado para as pequenas cirurgias. A nossa
secretária Luzilene e o prefeito Sérgio estão empenhados em resolver todas as pequenas
cirurgias de cataratas e outras.......................................................................................................
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Pela ordem, o Vereador Marlúcio justificou que a senhora Eliane Custódio Prates, inscrita
para falar na tribuna livre, não poderá comparecer.......................................................................
Em discussão o Requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei Complementar nº
004/2018: “Aprovado por Maioria”, com o voto contrário da Vereadora Audreya Motta
França Bravo, a qual discutiu o requerimento de urgência especial............................................
Em discussão o requerimento de urgência simples ao Projeto de Lei nº 057/2018: “Aprovado
por Unanimidade”.........................................................................................................................
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 25 de junho de 2018: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
ORDEM DO DIA: única discussão do Projeto de Lei Complementar nº 004/2018 de autoria
do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre alteração na estrutura da Prefeitura
Municipal de Colatina e dá outras providências: “Aprovado por Maioria”, com o voto contra
da Vereadora Audreya Motta França Bravo. Justificaram seus votos os Vereadores: Audreya
Motta França Bravo, Eliésio Braz Bolzani, Jolimar Barbosa e Wady José Jarjura......................
Única discussão do Projeto de Lei nº 052/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 053/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 054/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial: “Aprovado por Unanimidade”.......
Única discussão da Moção nº 066/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de
Aplausos ao jovem Daniel Caiado Fraga Lavagnoli: “Aprovada por Unanimidade”.................
Única discussão da Moção nº 067/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de
Aplausos ao jovem Newton Lopes de Faria Filho: “Aprovada por Unanimidade”......................
Única discussão da Moção nº 070/2018 de autoria da Edilidade, de pesar pelo falecimento da
senhora Ivoni Rodrigues Xavier: “Aprovada por Unanimidade”.................................................
Única discussão da Moção nº 063/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de pesar
pelo falecimento do senhor Manoel Antonio Rodrigues: “Aprovada por Unanimidade”............
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Gostaria de destacar
um evento em que estive presente no domingo na comunidade São Luiz, e agradecer
imensamente pelo carinho com que somos recebidos, é algo que nos motiva a trabalhar cada
vez mais pelo interior, são amizades bonitas, sinceras que nos dá energias para continuar. E
neste domingo fiquei muito feliz realmente pela recepção daqueles moradores, um calor
humano indescritível, tamanho o carinho a nós dispensado, em especial pelo nosso amigo
Marcelo, amigo Alex Lins, amigo Cascão que é um parceiro sempre nos ajudando a
representar nossas comunidades, nos trazendo as demandas e nós as levamos as secretarias
tentando atender a todos os pedidos. Estivemos também no Córrego do Limão onde fomos
muito bem recebidos e estamos gratos por isso. Não poderia deixar de falar da minha
comunidade de Boapaba, pois amanhã, juntamente com o prefeito Sérgio e a secretária de
educação Rosemeri, estarão fazendo o protocolo de assinatura da ordem de serviço da reforma
do colégio, reforma essa que já começou inclusive, um investimento de mais de oitenta mil
reais, e a conclusão da Ponte de Boapaba, que mais parecia uma novela, agora é realidade.
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Gostaria de destacara que a obra ficou muito bem feita, uma estrutura que agradou aquela
comunidade, gostaria de agradecer imensamente ao prefeito Sérgio Meneguelli que entendeu
a necessidade daquela obra e nos ajudou destinando recursos. A empresa Calazans foi quem
executou aquela obra e merece nossos elogios, pois fez uma obra de excelente qualidade e
isso nos deixa feliz por ser uma empresa de nossa cidade, temos que valorizar as empresas da
nossa cidade porque se por ventura acontecer algum problema nós saberemos aonde recorrer
rapidamente. Isso é importantíssimo e nós temos que parabenizar a empresa Calazans, a
mesma que executou o asfaltamento do nosso distrito..............................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Gostaria de parabenizar o presidente Jolimar que lutou muito
em favor da obra da Ponte de Boapaba, a primeira obra do governo do nosso prefeito naquele
bairro, agora Boapaba não é mais Distrito e sim Bairro, e da mesma forma Bairro Baunilha.
Gostaria de parabenizar a empresa Calazans, o prefeito Sérgio, o presidente desta Casa, e
dizer que nós tivemos uma pequena contribuição nas negociações entre o prefeito e a
Calazans, o que nos deixa feliz ao ver uma obra tão importante sendo concluída para o
benefício da população. Gostaria de chamar a atenção dos nobres colegas e da população,
depois dessa boa notícia, outra excelente notícia quer dar, acabei de receber uma ligação do
deputado federal marcos Vicente, presidente estadual do Partido Progressista, dizendo que o
Ministro das Cidades, que também é companheiro progressista, afirmou que o governo federal
liberou para o governo estadual, a partir de amanha, dia 04/07/2018, fazer a licitação do Plano
de manejo do Córrego São Silvano. Gente, serão trinta e seis milhões, quatrocentos e quarenta
e quatro mil reais, a partir de amanha estará liberado para o governo estadual fazer a licitação
para essa importante obra, estou muito feliz em poder dar essa notícia hoje...............................
RENANN BRAGATTO GON: Gostaria de complementar as palavras do nobre colega
Eliésio que o governo federal autorizou o estado a mexer no projeto para poder fazer as
adequações e posteriormente fazer a licitação. Esse é um trabalho que estamos acompanhando
desde o início do nosso mandato e é mais um motivo ara comemorar em dose dupla essa
reivindicação que com certeza é uma obra da cidade de Colatina e que será realmente um
divisor de águas no município, se Deus quiser a construção dessa obra englobaria um publico
de aproximadamente mais de quarenta mil pessoas na redondeza entre os Bairros Carlos
Germano Naumann, Ayrton Senna, Vicente Soella, toda aquela população, se essa obra se
realizar, já me dou por satisfeito em ser vereador nesta casa por ter contribuído para que esse
projeto fosse realidade em nossa cidade.......................................................................................
Com a palavra, o presidente Jolimar: Fico feliz pelas notícias, acho que igualmente toda a
população de Colatina, é importante trazer informações positivas para o município, digo que
quando conseguimos atingir nossos objetivos em favor das comunidades, com certeza
renovamos energias para buscar cada vez mais melhorias para o nosso município. Quanto a
ponte de Boapaba eu agradeço a todos os envolvidos, sempre falo aqui que sozinhos não
conseguimos muito, temos que ter união para buscar melhorias para a nossa população. A
secretaria de interior nos dias 03 a 06 de julho estará trabalhando no Córrego Dantas, Córrego
das Piabas, São Luiz da Barra Seca, Córrego do Macuco, São Pedro frio, Cascatinha, Alto
Baunilha, Fazenda Pau Gigante, Córrego Jacutinga.....................................................................
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
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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, 03 de Julho de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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