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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 20 de Agosto de 2018.
Vigésima nona Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito
Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos vinte 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
075/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, que Dá nome a Rua “Américo
Ferrari” no Bairro Lacê: “Ao presidente para despacho”.............................................................
Projeto de Lei nº 076/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Autoriza cessão de
veículos e equipamentos/materiais permanentes, através de contrato de cessão de uso,
destinado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina - “APAE: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Lei nº 078/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
Autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Ao presidente para despacho”....
Projeto de Lei nº 079/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, que
denomina Rua “Luismar Picancio Batista”: “Ao presidente para despacho”...............................
Projetos de Decreto Legislativo nºs: 020 e 021/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves
Pereira, que concedem títulos de cidadãos colatinenses aos senhores Ademar Caetano dos
Reis e João Batista de Souza: “Ao presidente para despacho”.....................................................
Projetos de Decreto Legislativo nºs: 022 e 025/2018 de autoria do Vereador Jolimar Barbosa
da Silva, que concedem títulos de cidadãs colatinenses as senhoras Silvia Cristina Valério
Belo Tinelli e Rosenir Roberto de Faria Biazi: “Ao presidente para despacho”..........................
Projetos de Decreto Legislativo nºs: 023 e 024/2018 de autoria do Vereador Wanderson
Ferreira da Silva, que concedem títulos de cidadãos colatinenses ao senhor Antonio
Clementino de Souza e senhora Ângela Maria de Oliveira: “Ao presidente para despacho”.......
Projetos de Decreto Legislativo nºs 026 e 027/2018 de autoria da Edilidade, que concedem
títulos de cidadãos colatinenses aos senhores Guido Geovane Corte e Manoel Valério: “Ao
presidente para despacho”.............................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 028/2018 de autoria da Edilidade, que concede titulo de
cidadão colatinense ao senhor Alécio Batista Apolinário: “Ao presidente para despacho”.........
Requerimento nº 088/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando estudo para
instalação de faixa de pedestre e elevada ao longo da Avenida Castelo Branco, bem como
nova sinalização: “A ordem do dia da próxima sessão”...............................................................
Moção nº 083/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da Silva, de aplausos ao
senhor Eder de Oliveira: “A ordem do dia da próxima sessão”....................................................
Moção nº 084/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da Silva, de aplausos a Escola
Estadual “Aristides Freire” pelo aniversário de fundação: “A ordem do dia da próxima
sessão”...........................................................................................................................................
Moção nº 085/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de aplausos a doutora
Phaloma Silva Pereira: “A ordem do dia da próxima sessão”......................................................
Indicação nº 416/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, solicitando dois
redutores de velocidade na via de acesso ao Bairro Barbados: “Encaminha-se”.........................
Indicação nº 417/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando reparo do trecho
e do bueiro existente na Avenida Silvio Avidos, em frente ao Armazém Material de
Construção: “Encaminha-se”........................................................................................................
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Indicações nºs: 418 e 419/2018 de autoria da Vereadora Audreya Motta França Bravo,
solicitando reforma dos corrimões da Escadaria localizada na Rua Cariacica, no Bairro São
Marcos, bem como a conclusão de escadaria e instalação de corrimão na Rua Baixo Guandú:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Indicação nº 420/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, solicitado poda
de arvores na Rua Adamastor Salvador, centro: “Encaminha-se”................................................
Indicação nº 423/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando vaga de
estacionamento para portadores de deficiência na Rua Leonel Ferreira no Bairro Adélia
Giubertti: “Encaminha-se”............................................................................................................
Indicações nºs: 421, 422 e 424/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula,
solicitando operação tapa buracos em ruas do bairro Columbia, a recuperação do bueiro
localizado na Jonas Barcelos Vicente no Bairro Vicente Soella, bem como intervenção no
calçamento da Rua Erondina Diniz, de acesso aos Bairros Nilson Soella, Vicente Soella e
Amarílio Caiado Fraga: “Encaminham-se”..................................................................................
Ofício GAPRE 480/2018 encaminhando o balancete da despesa e da receita arrecadada da
Prefeitura Municipal de Colatina, referente ao mês de julho de 2018: “Ciente”..........................
Of.SEMUS/GS 058/2018 encaminhando os balancetes das receitas e das despesas do Fundo
Municipal de saúde, relativo ao mês de junho/2018: “Ciente”.....................................................
Da Caixa Econômica Federal 1017/18 comunicando que o contrato de repasse assinado em
2016 com o município de Colatina foi extinto por não atendimento de cláusula suspensiva:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao Vereador Juarez Vieira de Paula: “Ciente”.
Do Secretário de Estado da Educação em resposta a Vereadora Audreya Motta França Bravo:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Bolzani apresentou requerimentos de urgências aos Projetos
de Decretos Legislativos nºs: 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 e 028/2018, e também
requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei nº 078/2018 de autoria do Poder
Executivo Municipal, que Dispõe sobre abertura de credito adicional em favor da secretaria
municipal de saúde, para serem votados na presente sessão........................................................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura solicitou a apreciação do plenário a dispensa do
horário destinado aos Oradores, em virtude de logo mais ser realizada a sessão solene para
entrega de Títulos de Cidadãos Colatinenses................................................................................
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PPS – ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor
presidente, senhores vereadores e demais presentes na assistência. Gostaria somente de
divulgar um trabalho brilhante que será realizado no próximo dia 22, o Encontro do
Evangélico, que terá início às 18 horas na Praça de eventos da Avenida Beira Rio, teremos
varias atrações e esse convite que faço é extensivo a todas as pessoas, a todos os colatinenses,
a toda a população de Colatina. Que Deus abençoe a todos e que possam prestigiar esse
evento maravilhoso.......................................................................................................................
PP – ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor presidente, senhores vereadores e demais
presentes na assistência. A nossa querida cidade completa agora 97 anos de emancipação, a
nossa festa está começando, simples, sem duvida, mas com certeza será muito agradável,
aproveito para deixar um grande abraço ao povo colatinense, digo que é muito gostoso estar
comemorando mais um aniversário dessa cidade que tanto amamos. A secretaria municipal de
esportes vem desenvolvendo atividades esportivas dentre elas circuito de natação, caratê, copa
A Gazetinha, e também teremos o nosso desfile escolar que é muito importante no dia 22.
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Estamos comemorando, porém, com uma parcela de muita tristeza, uma senhora foi assaltada
e agredida por um morador de rua. O que me assusta é que isso parece estar virando rotina.
Esse problema social está chegando a nosso município e nos temos nos atentar a isso, é algo
inadmissível, daqui a pouco vem os “Diretos Humanos” que sinceramente eu não sei por que
esse nome, porque na verdade quem é ofendido e agredido não tem direito, só os bandidos é
que têm direito, isso não dá para entender. Esse assunto é muito importante e esta Casa
precisa abrir uma discussão juntamente com o nosso prefeito e com a secretaria de assistência
social o mais rápido possível........................................................................................................
PSB – CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor presidente, senhores vereadores e demais
presentes na assistência. Nobre colega Eliésio, realmente esse é um problema muito sério não
somente em Colatina, mas em todo o Brasil, inclusive na semana passada nos reunimos com a
secretária e ficou definido que estaremos reunidos mensalmente, formamos um comitê para
justamente debater a situação das pessoas de ruas. Por isso reafirmo aqui a necessidade da
criação de mais empregos na nossa cidade, hoje a situação está critica, segundo dados de 2015
para 2017, cresceu em 56% o numero de empreendimentos que fecharam suas portas. Os
empregos estão acabando, os empresários não estão aguentando a carga tributária,
infelizmente estão para serem fechadas mais duas lojas em nossa cidade, mais pessoas
desempregadas, e isso gera efeito cascata, por isso temos que urgentemente com o prefeito
tentar trazer empresas para a nossa cidade, temos visto empresas se instalando em Linhares e
não em Colatina. Como exemplo, no meu Bairro Vila Lenira, tínhamos em torno de vinte
empresas de confecções e facções, hoje devem ter três ou quatro, esses estão na “UTI”
respirando com aparelhos porque ninguém aguenta realmente a carga tributária. O empresário
quer gerar empregos, mas ele não consegue. Não sei até onde podemos ajudar enquanto
vereador, mas temos que tentar de todas as formas juntamente com o prefeito e com
empresários, o problema é maior ainda porque as multinacionais estão indo embora do Brasil
por conta da instabilidade política que o nosso país atravessa.....................................................
SOL – AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor presidente, senhores vereadores e
demais presentes na assistência. Participamos de vários eventos neste final de semana ligados
a alunos das escolas municipais, a jovens que participam de projetos educacionais no esporte,
porque esporte e educação precisam andar interligados, são aprendizados que levamos para a
vida toda. Na feira Literária na escola Lions Clube, trabalhos belíssimos desenvolvidos por
aqueles alunos, quero desde já parabenizar a diretora Clécia e sua equipe escolar. Participei da
linda festa em homenagem aos 100 anos da Escola Aristides Freire, parabenizo o professor
José Carlos e todos os demais, porque essa é a escola mais antiga de Colatina e ela merece
realmente ser valorizada. No sábado participei da abertura da segunda etapa de Karatê,
realizada pelo professor Espalenza, que com tanta dificuldade, juntamente com os pais,
trouxeram mais esse belo evento para a nossa cidade, esporte é cultura e é educação, por isso
temos que valorizar e participar apoiando essas pessoas que fazem esse trabalho. Infelizmente
hoje o nosso país virou as costas para a educação, e para a saúde, pouquíssimos investimentos
são feitos nessas áreas, o que mais vemos na mídia que recursos são desviados justamente da
saúde e da educação. E os profissionais dessas do nosso município não medem esforços para
elevar a educação e a saúde, esses verdadeiros artistas que merecem realmente a nossa
admiração que, mesmo com falta de motivação, com salários baixos, elevam o nome da
educação, motivo pelo qual aproveito para mandar parabéns a todos. Não poderia deixar de
falar de uma senhora que foi agredida por um morador de rua, nobre colega Eliésio, direitos
humanos não são somente para presidiários nem para quem comete delitos não, direitos
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humanos são direitos de todos. Essas pessoas que cometem delitos possivelmente serão
acompanhadas depois por uma comissão que trabalha para tentar coibir não só esse tipo de
violência, mas também a violação ao direito a saúde, a educação e a segurança, isso tudo são
infringências nos direitos humanos que é direito de todo cidadão brasileiro. Mas a secretaria
de assistência social do nosso município e com as Polícias Militar e Civil, e vários conselhos
estão trabalhando, não é fácil, mas estão desenvolvendo políticas públicas, e é isso que o
nosso município e o nosso país precisa, melhorias nas políticas públicas....................................
PSD – FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor presidente, senhores vereadores e
demais presentes na assistência. Gostaria de convidar a todos para o Lançamento da
candidatura do deputado Enivaldo dos Anjos no município de Barra de São Francisco, sextafeira às 19 horas. Gostaria de dizer que vamos protocolar um Projeto de Lei pertinente nessa
hora devido a questão das doenças que praticamente estavam erradicadas, hoje estamos vendo
alguns surtos delas, como o sarampo e a poliomielite, esse projeto será apresentado nesta casa
e se aprovado e Deus permitir, vamos ajudar, pois o projeto obriga pais ou responsáveis de
crianças em idade de vacinação apresentar no ato da matricula em estabelecimentos de ensino,
publico ou privado, a caderneta de saúde da criança contendo o registro da aplicação das
vacinas obrigatórias a sua idade e dá outras providências. Pois não é possível que um país
como o Brasil possa permitir o retorno dessas doenças que estavam erradicadas e que geram
traumas para o resto da vida nas crianças. Em breve esse projeto será apreciado pelos colegas
e espero o apoio de todos para que a nossa cidade possa ser modelo, acredito que com essa
atitude seremos exemplo para o Brasil, não vamos deixar que doenças voltem a acometer
nossas crianças..............................................................................................................................
PHS – RENANN BRAGATTO GON: Senhor presidente, senhores vereadores e demais
presentes na assistência. Não poderia deixar de manifestar a respeito do ocorrido com essa
jovem que foi agredida por um morador de rua, essa é uma situação muito mais complexa do
que a gente pensa, quando secretário de transito eu fiz algumas intervenções junto com a
Polícia Militar, são várias atores que devem atuar juntamente para a solução desse problema.
A prefeitura as vezes faz o trabalho e os levam de volta as famílias, mas as famílias não os
querem dentro de casa, quando se tenta uma clinica esbarra na justiça pelo fato de as pessoas
não estarem pagando, ou seja, é uma situação que não só de dependência do álcool e da droga,
inclusive quero parabenizar a secretaria de assistência social que começou a fazer essa equipe
multidisciplinar, porque realmente se não envolver judiciário, prefeitura, ministério público,
policia militar e polícia civil, não tem como minimizar essa situação. Que possamos
juntamente com o poder público cobrar uma efetividade maior dessas ações para que
possamos evitar cenas drásticas como aconteceu com essa jovem. Com relação a geração de
empregos, a nossa cidade está aniversariando, está bonita, mas precisamos gerar empregos
para que a economia do nosso município se desenvolva ainda mais. Vimos que Linhares
recebeu uma fábrica de automóveis que vai gerar duzentos empregos diretos e trinta milhões
de investimentos, e a notícia mais triste é que a matéria prima para a construção desses
veículos vai sair daqui do Porto Seco do nosso município, o minério de ferro que está aqui,
com toda a logística para fazer esses veículos, mas a fábrica foi para Linhares. E um centro de
Distribuição de medicamentos de uma rede de farmácias foi para a Serra gerando mais cento e
cinquenta empregos diretos. São ações do governo municipal com o governo do Estado, cabe
ao nosso prefeito e a nossa secretaria de desenvolvimento criar ações que possam realmente
ser concretizadas e possam efetivar esse trabalho para o nosso município..................................
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Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 13 de agosto de 2018: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
ORDEM DO DIA: única discussão do Projeto de Lei nº 078/2018 de autoria do Poder
Executivo Municipal, que Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional
suplementar: “Aprovado por Unanimidade”................................................................................
Segunda e última 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, revoga a Lei nº 6.005 de 24 de dezembro de 2013
e dá outras providências: “Aprovado por Unanimidade”.............................................................
Segunda e última 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”......................................................................................................
Segunda e última 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”......................................................................................................
Segunda e última 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”......................................................................................................
Segunda e última 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”......................................................................
Segunda e última discussão do Projeto de Lei nº 059/2018 de autoria do Poder Executivo
Municipal, que denomina Bairro “Vila Verde” os atuais Bairros Vila Verdi e Vila Verdi II:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Segunda e última 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 dos Projetos de Decreto Legislativo nºs: 020 e 021/2018 de autoria do
Vereador Zaqueu Alves Pereira, que concedem títulos de cidadãos colatinenses aos senhores
Ademar Caetano dos Reis e João Batista de Souza: “Aprovados por Unanimidade”..................
Única discussão dos Projetos de Decreto Legislativo nºs: 022 e 025/2018 de autoria do
Vereador Jolimar Barbosa da Silva, que concedem títulos de cidadãs colatinenses as senhoras
Silvia Cristina Valério Belo Tinelli e Rosenir Roberto de Faria Biazi: “Aprovados por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão dos Projetos de Decreto Legislativo nºs: 023 e 024/2018 de autoria do
Vereador Wanderson Ferreira da Silva, que concedem títulos de cidadãos colatinenses ao
senhor Antonio Clementino de Souza e senhora Ângela Maria de Oliveira: “Aprovados por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 026 e 027/2018 de autoria da
Edilidade, que concedem títulos de cidadãos colatinenses aos senhores Guido Geovane Corte
e Manoel Valério: “Aprovados por Unanimidade”.......................................................................
Única discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 028/2018 de autoria da Edilidade, que
concede titulo de cidadão colatinense ao senhor Alécio Batista Apolinário: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
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Única discussão do Requerimento nº 084/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo orçamento para reforma da Creche CEIM Pernalonga, do bairro Maria das Graças:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 085/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
requerendo informações sobre emendas parlamentares: “Aprovado por Unanimidade”
discutido pelos Vereadores: Wady Jose Jarjura, Charles Luppi, Jorge Guimarães, Audreya
Bravo, Renann Bragatto, Eliésio Bolzani e Jolimar Barbosa....................
Única discussão do Requerimento nº 087/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani,
requerendo copia do contrato celebrado entre a prefeitura e a empresa FACOM: “Aprovado
por Unanimidade”, discutido pelos Vereadores: Eliésio Bolzani, Juarez Fadini, Wady Jarjura,
Felippe Coutinho Martins, Marlúcio Pedro, Jorge Guimarães e Audreya Bravo........................
Única discussão da Moção nº 082/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de
aplausos a estudante de medicina na UNESC Carolina Silva Maciel: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
O presidente Jolimar informou que dentro de cinco minutos será iniciada a Sessão Solene para
a entrega dos Títulos de Cidadãos e Cidadãs Colatinenses, em comemoração ao aniversário da
cidade de Colatina, que completa 97 anos de emancipação.........................................................
Nada mais a tratar, a Sessão foi encerrada e compareceram os Vereadores: Adeuir Francisco
Rosa, Audréya Mota França Bravo, 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, 20 de Agosto de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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