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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 13 de Agosto de 2018.
Vigésima oitava Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos treze dias do mês de agosto 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
074/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre a concessão de
benefício no Vale Alimentação para os Servidores Públicos municipais de Colatina: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2018 de autoria do Vereador Juarez Fadini, que
concede titulo de cidadã colatinense a senhora Vera Eli baptista Fachetti: “Ao presidente para
despacho”......................................................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, que
concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Jocivan Caetano de Lima: “Ao presidente
para despacho”..............................................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, que
concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Rogério Francisco de Oliveira: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi,
que concede titulo de cidadão colatinense a senhora Rosangela de Oliveira Guedes: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2018 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo,
que concede titulo de cidadão colatinense a senhora Ruth Luiza Kaizer: “Ao presidente para
despacho”......................................................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2018 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon, que
concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Adhemar Martinelli Braga Neto: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2018 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon, que
concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Manoel Ferreira da Silva Neto: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2018 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo,
que concede titulo de cidadão colatinense ao Irmão Antonio Gava: “Ao presidente para
despacho”......................................................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
que concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Sandro Marcos Pereira: “Ao presidente
para despacho”..............................................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 019/2018 de autoria do Vereador Felippe Coutinho Martins,
que concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Ricardo de Oliveira Barbosa: “Ao
presidente para despacho”............................................................................................................
Requerimento nº 084/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, requerendo
providencias com relação a climatização da CEIM Pernalonga no Bairro Maria das Graças:
“A ordem do dia da próxima sessão”............................................................................................
Requerimento nº 085/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, requerendo
informações ao senhor prefeito municipal: “A ordem do dia da próxima sessão”.......................
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Requerimento nº 086/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, requerendo
informações sobre reforma do posto de saúde do bairro Luiz Iglésias: “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Requerimento nº 087/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, requerendo copia de
contrato da prefeitura municipal de Colatina com a empresa FACON: “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Moção nº 082/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de aplausos a jovem Carolina
Silva Maciel no curso de medicina na UNESC: “A ordem do dia da próxima sessão”...............
Indicações nºs: 408 e 410/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento,
solicitando coletivo pinguim no Bairro Olívio Zanotelli, e calçada cidadã ao longo da Avenida
Guido Damiani, no Bairro São Miguel: “Encaminham-se”..........................................................
Indicação nº 409/2018 de autoria da Vereadora Audreya Motta França Bravo, solicitando
grade de proteção no muro entre as Ruas Humberto de campos e Florisvaldo Caetano:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Indicação nº 411/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da Silva, solicitando
construção de quebra-molas na Avenida João Ribeiro, Bairro Residencial Nobre:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Indicações nºs: 412 e 413/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando
sinalização da Rua Antonio Engrácio em São Silvano, e a presença da guarda municipal na
Feira Livre das terças-feiras em São Silvano: “Encaminham-se”................................................
Indicação nº 414/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, ao diretor do SANEAR
requerendo inspeção na rede de esgoto na Cachoeirinha do Córrego São Silvano:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Indicação nº 415/2018 de autoria do Vereador Jolimar Barbosa da Silva, solicitando faixa de
pedestres em frente a Igreja Mundial na Avenida São Silvano: “Encaminha-se”........................
Ofício GAPRE 478/2018 em resposta ao Vereador Charles Henrique Luppi: “Ciente”..............
Ofício 1017/18 da Caixa Econômica Federal/Colatina comunicando extinção contratual:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Da AFECOL Associação de Feirantes de Colatina, solicitação votação da alteração da Lei nº
5.719, visando melhor funcionamento da feira livre de Colatina: “Ciente”.................................
Of.SANEAR 254/2018 em resposta ao Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento: “Ciente”.....
Do Instituto Nacional do Seguro Social em resposta a requerimentos do Vereador Charles
Henrique Luppi: “Ciente”.............................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Bolzani solicitou que os Projetos de Decretos de Legislativos
apresentados hoje, e o Projeto de Lei nº 074/2018 do Poder Executivo sejam incluídos na
pauta da presente sessão...............................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio solicitou autorização para que o professor Carlos fizesse uso
da apalavra para fazer um convite ao prefeito municipal Sérgio Meneguelli, o que foi
autorizado......................................................................................................................................
Um representante da ADIRES - Associação dos Diretores e ex-diretores das Escolas da rede
Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, veio oficializar o convite ao prefeito Sérgio,
relativo a uma palestra que o prefeito vai os agraciar no dia 31 de agosto durante o Seminário.
A palestra tem como tema: O papel do gestor como agente transformador da sociedade. O
convite é extensivo ao presidente da Câmara o Vereador Jolimar. Além do convite o professor
falou sobre como surgiu a referida Associação e sobre a importância do gestor público,
principalmente o gestor educacional, se colocou a disposição para discutir políticas públicas
2

3

voltadas a educação e para o avanço da sociedade. “Viva os gestores educacionais, Viva os
diretores e ex-diretores das escolas públicas e de toda a sociedade brasileira”............................
ORADORES: AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores e assistência presente. Cumprimento o nosso prefeito Sérgio Meneguelli presente
na sessão, e o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo. Na semana passada comemoramos 12 anos
de edição da Lei Maria da Penha, a lei que tem por objetivo coibir que violências domésticas
aconteçam com as mulheres do nosso país. Foi publicada no jornal A Gazeta sobre os
elevados índices de violência em nosso Estado, e Colatina ficou em primeiro lugar no numero
de denuncias, as mulheres de Colatina estão perdendo o medo. Ao mesmo tempo em que a
gente fica feliz com essa matéria, a gente sente que as mulheres colatinenses estão perdendo o
medo denunciando seus agressores e isso é muito importante. Mas ao mesmo tempo a gente
fica triste porque vê que a maioria dessas violências são questões de agressões, e é
fundamental que as mulheres denunciem realmente qualquer tipo de violência, inclusive
assedio moral no local de trabalho, pois não podemos permitir que os agressores fiquem
impunes. A nossa delegacia especializada trabalha incansavelmente na pessoa da doutora
Jaciele e demais policiais para coibir esse tipo de violência no município de Colatina, e
mesmo assim, lamentavelmente, Colatina aparece em primeiro lugar em numero de violência.
Temos que continuar denunciando qualquer tipo de violência contra a mulher, não podemos
permitir é que a mulher viva em situação de medo, pânico e insegurança, lugar de mulher é
onde ela quiser, nós precisamos ocupar nossos espaços na sociedade, no nosso lar e no nosso
local de trabalho. Gostaria de fazer um convite, em comemoração ao aniversário da nossa
cidade, teremos a apresentação da Companhia de Teatro Artimanha do amigo Carlos, teatro
itinerante nas comunidades, pois achamos que muitas crianças não tiveram ainda a
oportunidade de ver uma apresentação teatral, e teatro é cultura e fundamental para o bem
estar e o desenvolvimento intelectual das nossas crianças e jovens. A peça “Pode ser Sapo,
Princesa ou Saci Pererê” uma peça muito interessante que será apresentada no dia 18 de
agosto no Bairro São Marcos, no dia 19 no bairro Bela Vista, dia 25 no centro da cidade e no
dia 26 no Bairro Perpétuo Socorro. Convido a população a prestigiar esse evento cultural,
vamos levar as nossas crianças a desfrutar desse momento de cultura e lazer, essa companhia
vem fazendo um trabalho muito legal e nós devemos valorizar o que é nosso, e é sempre
muito bom prestigiar o teatro........................................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de agradecer a presença do prefeito Sérgio. Gostaria de chamar a atenção
do nosso secretário de transito o André, pois eu fiz uma indicação solicitando reparo no
abrigo de ônibus existente na BR 259, perto do IFES Itapina, que ele possa nos dar um pouco
de atenção com relação a esse nosso pedido. Mandar um abraço especial a todos os pais,
ontem Dia dos Pais, comemoração importante realmente. Gostaria de chamar a atenção dos
nobres colegas com relação a uma matéria, inclusive eu fiz hoje um requerimento pedindo a
cópia do contrato e alterações do contrato do estacionamento rotativo entre a prefeitura e a
FACON. Uma matéria me chamou a atenção e que está sendo bastante discutida nos tribunais
com relação ao cabimento de direito a indenização do usuário que tiver seu veiculo furtado ou
sofrer algum dano enquanto o automóvel estiver estacionado em local de cobertura de área
azul, no estacionamento rotativo. No estado de São Paulo quem paga estacionamento tem
direito a segurança do carro, por isso eu fiz esse requerimento importante, pois será que
quando firmado o estacionamento rotativo com a FACON em 2014, teve essa clausula? Isso
me chamou a atenção, porque daqui a pouco a FACON poderá dizer que não é responsável
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pelo estacionamento rotativo da nossa cidade, quando na verdade ela é, e deixa muito pouco
para os nossos cofres públicos. Vou aguardar a resposta desse meu Requerimento para ter a
real situação das coisas, se existe essa clausula no contrato, inclusive penso que esse
estacionamento rotativo tem muitas reclamações e o proprietário da FACON não vem aqui e
dificilmente ele atende telefonema de alguém..............................................................................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Gostaria
de parabenizar a comunidade do Bairro Castelo Branco pela belíssima festa realizada sábado.
Na semana passada fizemos uma peregrinação, uma visita a três estabelecimentos de saúde, o
Hospital São José, a Unimed e o Hospital São Bernardo, Colatina atende praticamente vinte
municípios, uma população estimada em setecentos mil pessoas e a gente que faz parte da
comissão de saúde desta Casa, estamos constantemente visitando áreas da saúde, pois é a mais
necessária, e pela experiência que a gente tem, como administrador de um hospital, sabemos
que a saúde se faz necessário a saúde básica, dos postinhos de saúde, inclusive em Colatina
temos praticamente quarenta postos de saúde, onde as pessoas são atendidas primeiramente
descongestionando assim o Hospital Silvio e o PA da Santa Casa. O que mais me entristece é
saber que o estado e a União deixam de repassar quarenta milhões de reais para a saúde...........
ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar todos os pais do nosso Brasil pelo dia de ontem, que deus
possa abençoar a cada um. Gostaria de fazer um convite para todos que desejar participar de
uma bela corrida que está sendo organizada no Bairro Ayrton Senna no dia 30 de setembro,
será um evento esportivo muito gratificante e a presença da população vai abrilhantar ainda
mais. Gostaria de cumprimentar o ex-prefeito de Vitória que está presente na sessão, Luiz
Paulo, e peço a Deus que o abençoe assim como aos demais vereadores e assistência presente.
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Senhores, gostaria de mostrar a área onde será construído o novo posto de saúde do Bairro são
Marcos, fizemos uma visita técnica com o doutor João Virgilio em julho e o mesmo fez o
projeto, pois o município já tem o dinheiro no valor de 408 mil reais, quarenta já depositados
nos cofres públicos. Vejam o projeto, desde o ano passado iniciamos esse trabalho, um
projeto moderno, com aproximadamente duzentos e vinte e oito metros quadrados, uma verba
que o município de Colatina não perdeu, pois sabemos que tem muito dinheiro aqui indo para
o ralo. Mas hoje estamos felizes por essa conquista, uma vez que atualmente o município paga
aluguel de mil cento e seis em um imóvel para atender aquela comunidade. O posto conta com
um médico, um nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, assistente social. Estamos felizes por
estar trabalhando desde o início do nosso mandato criando uma realidade melhor para a nossa
cidade. E sobre a creche do Bairro São Marcos, temos duas ações para esse grande bairro,
conseguimos com o projeto PAES – Pacto de Aprendizagem do Estado do Espírito Santo, e o
governo do Estado, sensível ao nosso trabalho que aqui mostramos para o secretário Aroldo o
era essa creche, essa creche que hoje é atendida no antigo supermercado aonde no mais calmo
do tempo, mais frio, a temperatura é de cinquenta graus. Mas nós lutamos muito e mostramos
para o secretário a necessidade de uma nova creche, graças a Deus, foram liberados oitocentos
e vinte e quatro mil reais para o município de Colatina para a reforma da creche do São
Marcos, e ainda mais trezentos e vinte e quatro mil reais para a creche Tereza Maria do Bairro
Ayrton Senna. Num montante de novecentos e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e três
reais, o município de Colatina vai dar uma contrapartida no valor de cento e vinte e três mil
reais, uma conquista muito grande, a comunidade tem essa necessidade, vamos melhorar a
qualidade de vida de cento e oitenta alunos, um atendimento a toda aquela comunidade,
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estamos felizes porque muitas vezes tem pessoas que querem nos desanimar dizendo que não
vai dar certo, mas nós temos que ter persistência e é por isso que a gente está conseguindo
trazer recurso para a nossa cidade. O bairro São Marcos vai ter a sua nova creche e o seu novo
posto de saúde, empenho desta Casa e do vereador Jarjura, com a equipe de engenharia do
SANEAR, vamos realizar bons sonhos em favor da população...................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de falar do esporte em nossa cidade, estivemos fazendo algumas
visitas neste final de semana e tive a oportunidade de participar juntamente com o nobre
colega Tom, no famoso Zeca leiteiro, no Córrego do Ouro, de uma competição organizada por
ele e a gente percebeu a organização, como que atraiu tanta gente naquele evento esportivo. E
no Bairro Olívio Zanotelli também teve outro evento organizado pela comunidade, o
secretário Alcenir estava presente apoiando, estivemos por La, e participamos também no
Bela Vista de um campeonato organizado pelos colegas Luizão, Daniel, Claudinei, notamos
como que essas competições atrai a população, momentos bacana, momento de lazer, e hoje
gostaria de pedir uma atenção especial do nosso município através da secretaria de esportes,
que alias vem fazendo um excelente trabalho, que possamos ajudar ainda mais as nossas
comunidades a promover o esporte, pois sabemos que não é fácil para quem está organizando
os eventos, inclusive conversei com as pessoas sobre como vai ser bom quando as áreas de
esportes do Ayrton Senna e do Bela Vista estiverem concluídas, como irá melhorar a
qualidade de vida daqueles moradores, principalmente dos nossos jovens, com certeza o
caminho mais curto para ajudarmos os jovens e adolescentes é investir na área do esporte,
esporte é saúde, esporte é vida, por isso peço a administração que nos ajude nesse projeto.
Gostaria de agradecer a receptividade com que estamos sendo recebido pela população, como
pessoa me deixa muito feliz, acredito e vou continuar trabalhando como ser humano
principalmente, posso sentir o resultado desse meu trabalho por onde passo, tenho recebido
muito carinho realmente e só tenho a agradecer..........................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de cumprimentar o nosso prefeito Sérgio, o ex-prefeito de Vitória Luiz
Paulo, e demais presentes. Gostaria de dizer para os moradores de Colatina Velha que no dia
14 de fevereiro de 2017, fiz uma indicação solicitando a substituição da grade de proteção,
guarda corpo do muro localizado em frente ao supermercado Colatina Velha, bem como a
construção de calçada ou complemento com asfalto em uma faixa anexa ao muro, na Rua
Sebastião Demetrio do Silva. Com muita satisfação depois de uma conversa pessoal com o
prefeito, o qual autorizou essa obra, o secretário já está atualizando o projeto para
efetivamente concluir essa obra que será de grande valia para nós moradores do referido
bairro. A Praça será ampliada, vai ter estacionamento, as mangueiras existentes La serão
respeitadas, e vai embelezar ainda mais a nossa cidade, motivo pelo qual aproveito para
agradecer ao prefeito por ter nos atendido autorizando a execução dessa obra............................
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Hoje estou me sentindo magoado por buscar melhorias para os
moradores da Rua Paraná, no Bairro Aparecida, inclusive os moradores estão revoltados com
o SANEAR, não com o diretor Daniel que estava viajando. Busquei entendimento durante
toda a semana, hoje liguei durante todo o dia, foi prometida a presença da equipe do
SANEAR na referida rua, o Sanear fez o buraco mas não o tampou, já está aberto há vários
dias prejudicando aqueles moradores, a rua está intransitável, me sinto desprestigiado que eu
estou nesta Casa dando toda a atenção a administração municipal, fui eleito para ajudar a
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administrar a nossa cidade, mas estou magoado com a diretoria que ficou durante a semana
passada no referido órgão que não atendeu o clamor da população. Neste momento eu
gostaria de convidar o amigo Diego Magalhães e sua esposa a vir aqui na frente para receber
essa Moção de congratulações, um jovem empreendedor que um dia sonhou que seria
empresário em nossa cidade, e realmente hoje o sonho se tornou realidade. Os grandes
empresários fazem a nossa cidade crescer, motivo pelo qual hoje eu entrego essa moção como
forma de agradecer e parabenizar pelo empreendimento em nossa cidade, pela seriedade com
que conduz sua empresa, motivo de orgulho para nós colatinenses.............................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Com relação ao convite do irmão Zaqueu já quero fazer a inscrição para
participar da corrida. Gostaria de parabenizar o nobre colega Marlúcio, em especial o
empresário Diego e sua esposa pelo belíssimo trabalho. Quando usamos esta tribuna para
reclamar, pedir ou brigar, aproveitando a presença da nossa secretária de saúde, gostaria de
falar em nome dos moradores do grande Ayrton Senna e dizer que estamos passando por uma
crise e muitas vezes o atendimento é precário, mas devo dizer que quando marcam a ficha e
não comparece, a situação fica pior ainda, por isso peço a população que compareça, os
dentistas estão a disposição para atendê-los, portanto eu peço que não faltem as consultas........
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar o nobre colega Adeuir pelo trabalho realizado em Colatina
Velha, fico feliz porque ali fui nascido e criado, aproveito a presença do nosso prefeito,
reforçar um pedido que eu fiz com relação a instalação de um corrimão na Avenida das
Nações. Gostaria de falar sobre a Festa de Colatina que vai acontecer na semana que vem dia
22 de agosto, a nossa cidade vai completar 97 anos, o assunto que quero abordar é com
relação aos nossos vendedores ambulantes, somos muito solicitados por eles querendo uma
oportunidade para trabalhar durante as comemorações do aniversário de Colatina. Sabemos
que teve uma licitação dentro da legalidade, mas que no final esses vendedores ambulantes
não têm acesso ao local da festa para vender suas mercadorias, na sua própria cidade. Seria
uma oportunidade de eles trabalharem dentro da própria casa podemos assim dizer, por isso
gostaria de chamar a atenção da secretária de agricultura a senhora Tais, para que converse
com a administração a respeito dessa situação. Acredito que poderia ter sido feito um tipo de
cadastro dessas pessoas para que elas possam trabalhar dentro da área da festa, que fosse
estipulado um valor pela prefeitura e não por uma empresa que venceu a licitação e coloca o
preço que ela quer, e o vendedor não teria condições de pagar. Fica aqui meu apelo a
administração que possa rever esses conceitos em favor dessas pessoas que vendem nas ruas
seus produtos e dependem desse tipo de trabalho, cerca de trezentos a quatrocentas famílias....
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. O que me traz aqui hoje é um tema de uma antiga discussão com relação aos exames
de tomografia, sabemos da dificuldade de remover um paciente de CTI do Silvio Avidos para
realizar um exame em outro local colocando em risco a vida desse paciente. O melhor seria
que o Hospital Silvio Avidos fosse tratado com mais carinho, o nosso Salva Vidas, estamos
precisando de outro hospital o mais rápido possível, o Silvio Avidos atende toda a região
noroeste, Minas Gerais, Bahia, Linhares, São Mateus, e ainda se transforma em um
ambulatório gigante. Quando será que terão respeito para com os cidadãos colatinenses? A
área que essa Casa doou para a construção de um Centro de Diagnostico, esse sonho caiu no
ostracismo, se esvaiu pelo ralo, foi na época do nosso querido governador Casagrande que fez
uma gestão espetacular. Esperamos que o próximo governador tenha carinho por aquele
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Hospital onde passa pessoas de coração, que estão sofrendo e precisam de atenção. O melhor
atendimento de Colatina é no Silvio Avidos onde estão os grandes profissionais da medicina,
de todas as especialidades. Vamos pensar e fazer um centro de diagnostico grande com
ressonância e todo tipo de exames que a população tanto necessita, mas que sejam feitos todos
dentro do próprio hospital como o colega Renann vem falando, vamos lutar até conseguir
realizar esse sonho........................................................................................................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. A situação do Silvio Avidos, hoje estou feliz porque faz aproximadamente oito
meses e na ultima sexta-feira o governo do Estado homologou um contrato de licitação de
2015, para que os exames de tomografia sejam realizados dentro do referido hospital. Vejam
o valor, para um ano de exame, oitocentos mil reais, sendo que o Estado pagava por noventa
dias de remoção o mesmo valor. Vejam quanta diferença. Vinha uma ambulância de Vitória
para tirar o paciente do Silvio Avidos, atravessar uma pista e retornar para o Silvio Avidos,
fora o preço que pagava pelo exame. Agora o paciente não vai precisar se deslocar do hospital
para fazer o exame. Por isso que eu digo que gestão pública tem jeito sim, basta querer fazer,
parar com as falcatruas que existem hoje, por isso a população está tão desanimada de votar e
de acreditar no político, resultado da má política, dessa política velha e esgotada. Vamos fazer
as coisas com transparência, e quero dizer que não adiantam me mandar mensagens pelo
watzap me ameaçando não, estou aqui para fazer a coisa certa, ou então eu estaria em meu
escritório de advogado ou então cuidando da minha empresa, mas enquanto eu tiver mandato,
estarei aqui brigando para que as coisas sejam feitas corretamente. Esse é um exemplo não
apenas da tomografia, mas de todos os exames que eu vou lutar até o fim para que aconteça
dentro do Hospital Silvio Avidos. Olha o custo que o governo estava gastando, mais de
quinze milhões, a licitação foi feita em 2015, já foram gastos mais de dez milhões só de
remoção. Nenhum dos deputados, dos trinta, teve a coragem de brigar para que esse contrato
acontecesse dento do Hospital Silvio Avidos, nenhum deputado. Meu mandato está aqui a
disposição enfrentamos todo esse sistema e o resultado está ai, esperamos que esse contrato
seja assinado realmente, inclusive quero parabenizar o diretor Almiro que se empenhou nesses
dias que está a frente do hospital, para que essa situação se resolva o mais rápido possível e
finalmente possamos dar um atendimento digno a população de Colatina e dos 18 municípios
do nosso Estado, fora os exames de raios-X para que os pacientes sofram menos. Aparteando,
o vereador Eliésio: o senhor tem certeza de que os exames serão realizados dentro do Silvio
Avidos? Voltando, o orador continuou: A licitação é para que os exames sejam feitos dentro
do Silvio Avidos, até onde eu sei, a empresa vai construir um local dentro do hospital para
atender os pacientes, num prazo de quarenta a sessenta dias, o governo do Estado já fez o
projeto e a empresa vai ter que construir o local para atender a população.................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães: segundo informações, tem dois aparelhos de raiosX novos que o governo enviou, e o aparelho de tomografia já está comprado desde a época
em que o doutor Alvarino ganhou essa licitação..........................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar o Leandro pelo evento esportivo realizado no bairro Olivio
Zanotelli. Gostaria de iniciar minha fala com relação ao STF o nosso Supremo Tribunal
Federal que nos presenteou com um aumento de 17% para os ministros, de 33 mil para 39 mil
reais, mais auxilio moradia e outros mais que somados deve chegar a uns setenta a oitenta mil
reais por mês. Triste saber que o nosso judiciário vem agindo dessa forma num momento de
crise que o país atravessa. Esperamos sinceramente que os deputados federais tenham o bom
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senso de não aprovar, “essa pouca vergonha” de reajuste, nenhuma prefeitura está dando esse
valor, nenhum governador, o nosso país está quebrado teoricamente. E o pior é que isso tem
efeito cascata, é realmente triste saber que o STF está se comportando dessa forma. Se miséria
pouca não fosse bobagem, teremos Dias Tófoli como próximo presidente do STF, então
senhores, não sabemos para onde irá caminhar o Brasil, poderia mudar para a ilha da Fantasia,
esse nosso país está mais parecendo uma ilha da fantasia. O Poder Judiciário é rápido para
algumas coisas e lento para outras. Hoje ele é lento, burocrático e caro, estou falando isso
porque me referindo sobre a calçada do INSS, acabei de receber da gerente executiva do INSS
de Vitória, ela que tem respondido a meus vários requerimentos, falando que o Poder
Executivo está em fase de conclusão para iniciar o processo licitatório para a contratação da
empresa para execução da reforma, e que um dos motivos da demora foi a posição do
Conselho Municipal de Meio Ambiente que indeferiu o pedido desta autarquia para o corte
das arvores da espécie oiti. Esse processo vai demorar muito ainda, mas ela me falou que o
processo vai andar e me pediu desculpas. Essa minha luta já tem sete anos, e a gente vê que
quando um cidadão de bem recebe um processo, por exemplo, em pouco tempo ele fica com
seus bens bloqueados, tem seu nome no Serasa, mas essa luta tem sete anos e infelizmente
providencias não são tomadas, mas espero que agora as coisas andem realmente......................
Pela ordem, o Vereador Juarez Fadini solicitou colocar para o plenário a dispensa do horário
destinado as Lideranças Partidárias em virtude da visita do senhor prefeito de Colatina, do exprefeito de Vitória e a pauta extensa............................................................................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar sobre o projeto de lei de minha autoria que Regulamenta a
colocação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas no município de
Colatina, infelizmente esse projeto não foi sancionado pelo prefeito, ele teve que retornar a
Câmara sendo promulgado. Mesmo assim quero parabenizar o nosso prefeito, que mesmo não
tendo sancionado, ele já colocou placas em algumas obras, e é exatamente o que queremos,
dar transparência para o cidadão colatinense, pois toda obra tem que constar o valor, o tempo
de duração, qual a empresa, parabéns prefeito. Gostaria de falar também sobre os
estacionamentos na cidade, exatamente mais um projeto de minha autoria que felizmente
fizemos aqui nesta Casa cumprindo o nosso papel, que Dispõe sobre afixação de placas
informativas em estacionamentos privados de veículos na cidade e dá outras providências. O
artigo 1º diz que os estacionamentos remunerados ou não, obrigados a fixar em local visível
ao publico, placas contendo que o estabelecimento se responsabiliza por qualquer dano
ocorrido ao veículo estacionado dentro dos limites legais, conforme determina a lei federal
8.078/1990, código de Defesa do Consumidor e a sumula 130 do STJ. O projeto aprovado por
nós vereadores sancionado pelo prefeito, diz que os estacionamentos são responsáveis sim por
qualquer dano causado ao veículo. Já temos a lei, esta Casa já fez o dever, faltando agora a
fiscalização para o andamento da mesma.....................................................................................
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de agradecer o carinho que tenho recebido nas minhas andanças pelas
comunidades do interior, e dos bairros da nossa cidade, sempre muito bem recebido por todos
e isso me deixa imensamente feliz realmente, pois estamos vivendo um momento em que os
políticos estão sendo rejeitados. Mas eu sempre digo que o país está sendo gerenciado por
políticos e nós temos que exercer a nossa cidadania tentando votar no melhor para transformar
e mudar a história do nosso país. Gostaria de agradecer a secretaria de obras, estivemos em
Itapina prestigiando um belo evento esportivo junto com aquela comunidade levando alegria e
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isso é o que importa. Agradecer a comunidade Ponte do Pancas, Nossa Senhora de Fátima, a
comunidade Guadalupe, 15 de Outubro, infelizmente não pude participar da missa celebrada
pelo padre Miranda devido a outros compromissos. Estivemos também na cidade alta, meu
amigo Geraldinho, com a dona Maria, estivemos no campo do Bela Vista, é muito bom ver a
alegria das comunidades, os campeonatos de futebol fazem a alegria das crianças, dos jovens
e adultos, todos se envolvem numa confraternização podemos assim dizer. Esse é o nosso
projeto, levar o desenvolvimento em toda a cidade de Colatina para que esses eventos
continuem acontecendo.................................................................................................................
O presidente convidou o exmo senhor prefeito municipal de Colatina Sérgio Meneguelli a
fazer uso da palavra.......................................................................................................................
O Prefeito Municipal de Colatina Sérgio Meneguelli, veio em visita a Câmara Municipal dar
satisfação a população de Colatina sobre sua viagem aos Estados Unidos. Primeiramente ele
respondeu a alguns questionamentos que foram feitos pelo vereador José Araújo com relação
aos vendedores ambulantes na festa de Colatina, e ao Vereador Marlúcio, sobre problema de
uma Rua no Bairro Aparecida. O prefeito disse que ficou envergonhado por algumas atitudes
praticadas pelo ex-prefeito Guilherme durante sua ausência e explicou todos os fatos. Sérgio
disse que aceitou um convite oficial feito ao prefeito e não a pessoa do Sérgio Meneguelli,
para participar de uma conferencia na Universidade de Harvard nos Estados Unidos, no
mesmo auditório onde esteve o doutor Sérgio Moro. Essa foi a primeira vez que um prefeito
do Brasil foi convidado a falar dentro da conceituada universidade, falou da sua emoção ao
chegar desde o desembarque sendo reconhecido e elogiado por brasileiros que residem por La
e que reconheceram o prefeito de Colatina. Ele foi convidado para falar sobre o tema
Influencia Digital, falou do seu marketing nas redes sociais, durante a sua palestra teve 85 mil
visualizações e 2500 comentários, inclusive de outros países e estados dos Estados Unidos e
que hoje passa de duzentas mil visualizações. Além do tema, pediram que ele também falasse
sobre a vida do prefeito, o que foi feito. Ele afirmou que não gastou um tostão dos cofres
públicos nessa viagem, juntamente com o diretor do SANEAR Daniel Favaratto, aproveitaram
a viagem para visitar uma usina de lixo fácil de ser instalada em Colatina. Eles foram
recebidos pelo chefe de gabinete do prefeito de Boston, conversaram sobre a possibilidade de
fazer a Semana do Espírito Santo em Boston. O prefeito também destacou que foi motivo de
alegria ver tantos brasileiros elogiando o seu trabalho, que ele teve a oportunidade de falar
sobre a potencia que é Colatina e convidou a quem desejar retornar ao Brasil, sugerindo
conhecer Colatina porque ele irá dar condições de investimentos na cidade de Colatina a qual
vai estar preparada para receber qualquer investimento. Sérgio disse ainda que ele foi notícia
de capa do jornal Brazilian Time e que será publicada uma entrevista sobre o prefeito de
Colatina, agradeceu a Câmara de Colatina que concedeu licença para que ele fosse representar
Colatina em Harvard e que hoje Colatina é uma cidade conhecida em todas as comunidades
brasileiras graças ao trabalho do prefeito. Além disso, ele falou também do que já foi feito e
do que será feito no sentido de organizar a cidade, citou algumas obras, ele fez um resumo na
verdade, destacou que ele lamenta o que ainda não pode fazer, que é difícil trabalhar sem
recursos, governo federal cortando verbas, 50% dos contribuintes ainda não pagaram o IPTU,
que ele faz economia, mas deve-se levar em conta que ele encontrou uma cidade que havia
sofrido uma crise. Ele está sendo chamado de o prefeito que planta grama, “mas eu não planto
corrupção, não planto discórdia nem calunio ninguém” afirmou Sérgio Meneguelli. A sua
intenção é fazer uma cidade verde, bonita e florida, e que pretende investir primeiramente em
saúde e em educação, e que se ele fizer 1% do que ele gostaria de fazer, na cidade que ele
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tanto ama, ele já estaria feliz.... Depois dos agradecimentos foi apresentado um vídeo
resumido que feito no auditório da Universidade sobre o que aconteceu em Boston, o que
feito...............................................................................................................................................
Após a apresentação do vídeo do senhor prefeito, o presidente Jolimar agradeceu e a presença
e parabenizou o chefe do Poder Executivo colocando a Câmara Municipal a disposição rumo
a um futuro promissor para o povo colatinense ...........................................................................
TRIBUNA LIVRE: Cidades e Sustentabilidade foi o tema trazido pelo senhor Luiz Paulo
Vellozo Lucas, candidato a deputado federal, que iniciou parabenizando o prefeito Sérgio
Meneguelli. Segundo ele a agenda do próximo ano não é brincadeira, ganhar eleição no
próximo ano é carregar pedra ladeira acima, o tema das reformas é o tema único, é uma
agenda de reformas pesadas, todas para poder destravar o desenvolvimento sustentável, que
na verdade é o potencial que cada pedaço de território tem e que ele não se desenvolve porque
ele tem amarras. O desenvolvimento no Brasil e no Espírito Santo ele precisa ser destravado
porque o potencial que nós temos ele não se realiza em função de obstáculos, por leis
equivocadas, por modelos que atrapalham e por centralização absurda do federalismo em
Brasília. Ele disse que pretende lutar para que exista uma descentralização radical das
autorizações vinculadas as atividades econômicas... citou exemplos do aeroporto de Vitória,
que é um aeroporto rentável que poderia ter sido feito há quinze anos com recursos da
iniciativa privada, pois ele acha que o desenvolvimento rentável do Estado ele depende da
revitalização do sistema aeroportuário do interior, citou o aeroporto de Colatina, de Linhares,
de São Mateus, de Cachoeiro de Itapemirim, linhas áreas trazendo pacotes turísticos ligando o
agronegócio, a gastronomia e as cidades, como em todos os lugares do mundo que valorizam
a sustentabilidade como motor do desenvolvimento... O objetivo de Luiz Paulo é tentar
destravar o desenvolvimento aproveitando as vocações locais, culturais, históricas, ambientais
sempre vinculando ao turismo que é a marca da sustentabilidade. O papel do congresso
nacional nesse destravamento é muito grande, ele acredita que o próximo governo terá que
obrigatoriamente enfrentar essa agenda de forma resolutiva, e uma marca de todos os temas
terá que ser o desenvolvimento local, a descentralização, permitir que cada um aproveite
melhor suas vocações e que as receitas locais fiquem no local... Luiz Paulo encerrou dizendo
do extraordinário orgulho que Colatina tem que ter do seu prefeito Sérgio Meneguelli, que
representa inclusive uma reação positiva dos bons políticos ao descrédito que hoje a
população tem...............................................................................................................................
O ex-vereador de Colatina Erivaldo Leite, mais conhecido como Vento Levou, foi o segundo
a usar a tribuna livre, ele veio falar sobre a calçada do INSS, a quadra poliesportiva, do posto
de saúde e da creche do Bairro São Marcos. Primeiramente ele parabenizou a fala do prefeito
Sérgio Meneguelli. Vento citou o cotidiano dos pacientes que precisam utilizar o prédio do
INSS, as dificuldades que os idosos principalmente enfrentam devido o acesso estar em
péssima qualidade, destacou pessoas com algum tipo de deficiência, cadeirantes, falou da
dificuldade de essas pessoas se locomoverem na referida calçada. Parabenizou o Vereador
Charles que há sete anos vem lutando para tornar aquela calçada cidadã, e pediu que a câmara
pudesse intervir no sentido de elaborar um projeto da calçada sem retirar as arvores existentes
no local. Vento falou em nome da comunidade do São Marcos que clama por uma creche
digna com qualidade na educação, como também pediu sobre a quadra de esporte, citando o
secretário Alcenir, pedindo total apoio para que seja feito reparos na quadra, esse espaço que é
muito utilizado pela comunidade para diversos tipos de eventos. Outro assunto abordado é
com relação ao posto de saúde que está completamente abandonado, a estrutura física está
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comprometida, mas ele acredita que o prefeito Sérgio que já está fazendo um brilhante
trabalho, irá incluir esses pedidos em favor do Bairro São Marcos..............................................
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 06 de agosto de 2018: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
ORDEM DO DIA: única discussão do Projeto de Lei nº 010/2018 de autoria do Vereador
Juarez Fadini, que concede titulo de cidadã colatinense a senhora Vera Eli baptista Fachetti:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018 de autoria da Vereadora
Audreya Motta França Bravo, que concede titulo de Cidadão Colatinense ao senhor Wesley
Saggiani Afonso: “Aprovado por Unanimidade”.........................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018 de autoria da Vereadora
Audreya Motta França Bravo, que concede Titulo de Cidadão Coaltinense a Dom Joaquim
Wladimir Lopes Dias: “Aprovado por Unanimidade”..................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2018 de autoria do Vereador Eliésio
Braz Bolzani, que concede Titulo de Cidadã Colatinense a senhora Adriana Machado dos
santos: “Aprovado por Unanimidade”..........................................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2018 de autoria do Vereador Eliésio
Braz Bolzani, que concede Titulo de Cidadão Colatinense ao senhor Fernando de Andrade
Junior: “Aprovado por Unanimidade”..........................................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2018 de autoria do Vereador Juarez
Fadini, que Concede Titulo de Cidadão Colatinense ao senhor José Newton Malta: “Aprovado
por Unanimidade”.........................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2018 de autoria do Vereador Adeuir
Francisco Rosa, que concede Titulo de Cidadão Colatinense ao senhor Neomar Ferreira
Nobre: “Aprovado por Unanimidade”..........................................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2018 de autoria do Vereador Adeuir
Francisco Rosa, que concede Titulo de Cidadão Colatinense ao senhor Joaquim Pio da Silva:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2018 de autoria do Vereador Juarez
Fadini, que concede titulo de cidadã colatinense a senhora Vera Eli Baptista Fachetti:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2018 de autoria do Vereador Wady
José Jarjura, que concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Jocivan Caetano de Lima:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2018 de autoria do Vereador Wady
José Jarjura, que concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Rogério Francisco de
Oliveira: “Aprovado por Unanimidade”.......................................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2018 de autoria do Vereador
Charles Henrique Luppi, que concede titulo de cidadão colatinense a senhora Rosangela de
Oliveira Guedes: “Aprovado por Unanimidade”..........................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2018 de autoria do Vereador José
Luiz Muniz Araújo, que concede titulo de cidadão colatinense a senhora Ruth Luiza Kaizer:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
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Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2018 de autoria do Vereador
Renann Bragatto Gon, que concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Adhemar
Martinelli Braga Neto: “Aprovado por Unanimidade”.................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2018 de autoria do Vereador
Renann Bragatto Gon, que concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Manoel Ferreira
da Silva Neto: “Aprovado por Unanimidade”..............................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2018 de autoria do Vereador José
Luiz Muniz Araújo, que concede titulo de cidadão colatinense ao Irmão Antonio Gava:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2018 de autoria do Vereador Jorge
Luiz Guimarães, que concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Sandro Marcos Pereira:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 019/2018 de autoria do Vereador
Felippe Coutinho Martins, que concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Ricardo de
Oliveira Barbosa: “Aprovado por Unanimidade”.........................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 074/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre Concessão de benefício no Vale Alimentação para os Servidores Públicos
municipais de Colatina: “Aprovado por Unanimidade”...............................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 015/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal,
que Dispõe sobre a obrigatoriedade da previa inspeção e fiscalização de produtos de origem
animal no âmbito do município de Colatina, revoga a Lei nº 6.005, de 24 de setembro de 2013
e dá outras providências: “Aprovado por Unanimidade”.............................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 040/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira
da Silva, que Dá nome a Rua Sebastião Brzeski, no Bairro Morada do Sol: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 045/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal,
que Altera a denominação da EMCOR Ernesto Corradi, no distrito de Boapaba: “Aprovado
por Unanimidade”.........................................................................................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 055/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz
Guimarães, que Dá nome a Praça Hugo Almeida Favarato, no Loteamento Real Garden:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 058/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal,
que denomina Bairro Parque Residencial Jardins, o atual Loteamento Park Residencial
Jardins: “Aprovado por Unanimidade”.........................................................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 059/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal,
que denomina Bairro Vila Verde, os atuais Loteamentos Vila Verdi e Vila Verdi II:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 060/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal,
que denomina Bairro Cidade Jardim, o atual Loteamento Cidade Jardim: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 086/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo informações sobre reforma do posto de saúde do bairro Luiz Iglésias: “Aprovado
por Unanimidade”.........................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 081/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique
Luppi, solicitando levantamento das áreas em domínio/pertencente a prefeitura municipal de
Colatina no Bairro barbados: “Aprovado por Unanimidade”.......................................................
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Única discussão do Requerimento nº 082/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
requerendo a realização de Audiência Pública com o objetivo de debater sobre plantões das
farmácias de Colatina: “Aprovado por Unanimidade”.................................................................
Primeira discussão do Requerimento nº 083/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de
Paula, requerendo informações sobre a antiga Unidade de saúde do Bairro são Marcos:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão da Moção nº 081/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de
aplausos a Escola Municipal de Educação Infantil “Carlos Roberto Menegatti” (EMEI) pelos
50 anos de história: “Aprovada por Unanimidade”......................................................................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor presidente, com
relação a nossa fala sobre os vendedores ambulantes, o senhor prefeito nos respondeu
imediatamente, pois bem, quero parabenizá-lo pela resposta de que alguns vendedores
poderão permanecer naquela Avenida vendendo seus produtos. Mas o que questionamos aqui
não foi a questão da licitação, a gente entende que foi tudo corretamente, mas falamos da
oportunidade de essas pessoas trabalharem que continua sendo limitada. Uma vez que a festa
da cidade tem o seu local cercado, e esses vendedores não podendo ficar do lado de dentro
vendendo seus produtos, existe ai uma limitação, a venda do lado de fora do evento não será a
mesma. Concordo com a licitação e que o empresário vencedor vai arcar com a estrutura da
festa, contratação das bandas, mas ele vai ganhar com isso, ele vai ter lucro como
recompensa. Ele tem direito de cobrar pelo espaço da festa. Essa festa é do município e é
aberta, ao mesmo tempo ela se torna privada por parte dessa situação com os vendedores
ambulantes que atual na área. Gostaria que fosse feita uma análise com a comissão, com a
secretária de agricultura, com a administração, para chegar a um entendimento de dar
oportunidade a essas pessoas também de trabalharem na sua cidade, pois estamos falando de
algo que essas pessoas dependem, é com a venda de seus produtos que elas ganham seus
sustentos. E quando chega a festa da sua cidade, a pessoa fica limitada a trabalhar, a vender
seus produtos dentro da própria cidade. Faço um apelo ao senhor prefeito e acredito que irá
analisar com mais carinho no sentido de dar a oportunidade de essas pessoas trabalharem e ter
seu ganho de forma digna, que não fique por uma só pessoa decidir quem pode ou quem não
pode trabalhar dentro da estrutura da festa da nossa cidade, que seja feito um cadastro para
que elas possam trabalhar como era antigamente, que as pessoas da cidade tenham prioridade.
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, 13 de Agosto de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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