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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 27 de Agosto de 2018.
Trigésima Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito
Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos vinte e sete 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
083/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, que denomina Unidade de
Saúde “US3 Geralda Maria Batista dos Santos” no Bairro Bela Vista: “Ao presidente para
despacho”......................................................................................................................................
Requerimento nº 089/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães, requerendo
informações sobre a Rua Solon Lopes da Silva, na Comunidade Córrego da Lavra: “A ordem
do dia da próxima sessão”.............................................................................................................
Requerimento nº 090/2018 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon, requerendo
informações ao senhor prefeito municipal, sobre a TAC entre o município de a empresa
FACOM e o Ministério Público: “A ordem do dia da próxima sessão”.......................................
Moção nº 086/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, de congratulações
ao senhor Alexsandro Pires Alves: “A ordem do dia da próxima sessão”...................................
Moção nº 087/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, de congratulações
ao senhor Tadeu Guimarães: “A ordem do dia da próxima sessão”.............................................
Indicação nº 425/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiza Guimarães, solicitando a
recuperação do sistema de iluminação da Travessa José Gama de Castro, no centro da cidade:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Indicações nºs: 426, 427, 428 e 429/2018 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa,
solicitando aos setores competentes a instalação de faixa elevada na Rua Elza Benetti
Machado, centro e faixa elevada na Travessa José Gama de Castro, também no centro:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
Indicação nº 430/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, solicitando
instalação de dois quebra-molas ao longo da Avenida Brasil, Bairro Maria das Graças:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Ofício GAPRE 493/2018 em resposta ao Requerimento do Vereador Felippe Coutinho
Martins: “Ciente”..........................................................................................................................
Ofício 192/2018 da secretaria municipal de saúde em resposta ao Vereador Juarez Vieira de
Paula: “Ciente”..............................................................................................................................
Ofício SANEAR 273/2018 em resposta ao Vereador Wady José Jarjura: “Ciente”....................
Ofício da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao Vereador Jorge Luiz Guimarães:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Convite do DARWIN para prestigiar a final do Projeto MINIONU no dia 30 de agosto na
Câmara Municipal de Colatina: “Ciente”.....................................................................................
Ofício 220/2018 do diretor geral do SANEAR Daniel Favaratto, comunicando que estará de
férias por quinze dias a partir do dia 27/08 a 10/09/2018: “Ciente”.................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Braz Bolzani apresentou dois requerimentos de urgências
especiais aos Projetos de Leis nºs: 064 e 065/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal,
que dispõe sobre autorização para abertura de credito adicional suplementar, para serem
votados na presente sessão............................................................................................................
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O presidente Jolimar fez um alerta aos senhores vereadores, uma recomendação da Justiça
Eleitoral, para que todos tomem cuidado com a questão de não fazer campanha política para
nenhum candidato, que todos devem tomar bastante cuidado para que isso não ocorra nas
dependências da Câmara Municipal.............................................................................................
ORADORES: ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de falar de duas Indicações que dei entrada nesta Casa hoje
atendendo ao pedido de dois cidadãos da nossa cidade, a primeira pedindo a construção de
uma faixa elevada na Travessa José Gama de Castro, rua do supermercado extrabom, no
centro da cidade, essa Rua já tem uma rampa de acessibilidade, mas os veículos trafegam com
muita velocidade e uma faixa elevada se faz necessária para que a velocidade seja diminuída e
assim proporcione mais segurança para os pedestres. Na semana passada uma senhora quase
sofreu um acidente na referida rua ao atravessar, tamanha altura da calçada, como os senhores
podem observar na fotografia. Imaginem um cadeirante quanta dificuldade terá para
atravessar a rua, por isso acho que uma faixa elevada será de muita valia para todas as pessoas
em geral. Aproveito a presença do superintendente Ito aqui nesta Casa para fazer esse simples
pedido, inclusive tenho a certeza de que o secretário de transito André vai nos ajudar também.
Gostaria de mandar um abraço ao amigo Jesus...........................................................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Na semana passada em comemoração ao aniversário da nossa cidade
tivemos um belíssimo desfile cívico e eu não poderia deixar de parabenizar todos os
envolvidos, a secretária de educação, a secretária de cultura, da Assistência Social, todos que
contribuíram para o sucesso do desfile, todas deram suas contribuições, inclusive a secretaria
de transito, realmente foi muito bonito tanto quanto foi o do ano passado, os alunos das
escolas estavam alegres, enfim, temos que resgatar realmente a cidadania. Vimos o primeiro
condutor do barco Juparanã, conhecido como “vaporzinho”, o senhor José Dias, com 90 anos
de idade prestigiou com muito orgulho o nosso desfile, eu fiquei emocionada sinceramente.
Parabéns prefeitura na pessoa do prefeito Sérgio Meneguelli e toda a sua equipe pelo belo
desfile de comemoração ao aniversário de Colatina. Gostaria de falar sobre um grupo de
teatro que vem se destacando em nosso município que é a Companhia Artmanha, que vem
desenvolvendo um belíssimo trabalho cultural nos bairros da nossa cidade. É isso que
precisamos levar a cultura, lazer e diversão para as nossas comunidades, porque muitos não
têm oportunidade de conhecer, de assistir uma peça teatral ou outra modalidade cultural. Por
isso quero parabenizar o Grupo Artmanha que está proporcionando momentos incríveis aos
moradores dos nossos bairros, e nós devemos incentivar cada vez mais, principalmente
envolvendo as crianças e os adolescentes que vivem numa vulnerabilidade social muito
grande, é importante que projetos dessa natureza cresçam com frequência. Precisamos estar
de olho em nossas crianças e adolescentes e ao mesmo tempo proporcionar momentos de
diversão, parabéns a secretaria de assistência social e ao grupo Artmanha pelo excelente
trabalho que estão desenvolvendo em nosso município...............................................................
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de iniciar parabenizando a administração municipal pela
belíssima festa de aniversário de Colatina, com praticamente custo zero para o município, isso
mostra que a administração pública vem fazendo seu trabalho com economia e nós temos que
realmente parabenizar o prefeito Sérgio que com sua equipe vem fazendo um belíssimo
trabalho, a festa foi brilhante e realizada com sabedoria porque o custo foi praticamente zero.
Gostaria de agradecer a presença do Ito que esteve nos ajudando no Bairro Aparecida na obra
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de continuação do asfalto da Rua Castelo Branco, na condução dos dois quebra-molas, muito
obrigado ao Romário também que não mediu esforços. Hoje aconteceu o sorteio das chaves
do Campeonato Rural, sete equipes compareceram e a bola vai rolar domingo dia 02/09,
aproveito para manifestar meu pensamento com relação ao apoio da prefeitura, as equipes
terão que pagar o arbitro dos aspirantes, sinceramente eu acho que produtor rural já sofre
muitas dificuldades e o futebol é praticamente o único momento de lazer. Gostaria de pedir ao
nosso prefeito Sérgio que ajude nessa questão da realização de mais campeonatos nas
comunidades rurais, além do futebol, outras modalidades esportivas também como o
handebol, por exemplo, futsal, ou seja, que o prefeito libere mais recursos para a secretaria de
esportes. Aparteando, o vereador Eliésio: o campeonato que o senhor mencionou será todo
pago pela secretaria de esportes, tanto o aspirante quanto o titular. Voltando o orador
agradeceu e ficou feliz..................................................................................................................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Há uns
dez dias estive visitando algumas empresas instaladas próximas a Barbados, mais
precisamente na GRD - Granitos Rio Doce, o proprietário veio se estabelecer em Colatina e
está aqui gerando emprego e renda. Foi nos cobrado providencias com relação a situação
perigosa que se encontra aquele local, tem varias empresas nas proximidades á entrada de
Barbados, e os carros descem em alta velocidade, tem transporte escolar passando, a situação
é realmente perigosa porque não tem nenhuma faixa indicativa de entrada e saída de veículo
pesado, por isso eu gostaria de pedir ao secretário de transito André, ao Ito e ao secretário de
Obras Romário, que façam uma avaliação a respeito, e que além da sinalização, que sejam
feitos redutores de velocidade porque é realmente muito perigoso o local, pois além dessa
empresa, muitas outras estão instaladas nas proximidades daquele local. Outro pedido que eu
gostaria de fazer é com relação a Rua Izaltina Zon e também a Rua José Zon, no Bairro Maria
das Graças, realmente não existe nenhum escoamento de água e a situação fica realmente
preocupante, inclusive quando vier as grandes chuvas as demais ruas nas proximidades serão
inundadas também, por isso peço ao prefeito Sérgio e a secretaria de Obras que se atentem
para essa situação, o colega Jorge já está cansado de pedir e nós esperamos que as autoridades
possam nos atender. Muito obrigado............................................................................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de agradecer ao Ito que está sempre disponível, se Deus quiser vamos fazer
um trabalho que há muito tempo a comunidade do Bairro Columbia vem pleiteando, e mais
uma vez eu agradeço por ele sempre estar fazendo o que é possível. Agradecer também ao
nosso secretário de Interior Bragatto, que sempre tem nos atendido, a estrada do Córrego
Dantas ficou muito boa, Bragatto vem fazendo esse trabalho maravilhoso em nosso
município, ele não mede esforços realmente em ajudar a todas as comunidades. Com relação
as faixas elevadas, espero que a partir de agora quando fizerem faixas elevadas, que sejam
feitas também as rampas de acessibilidade, porque não é de hoje que eu venho falando sobre
essa situação em Colatina, existem faixas de pedestres, porém não existem rampas de acesso
para os cadeirantes. Vejam que situação. Espero sinceramente que a partir de agora todas as
faixas tenham também rampa de acesso, realmente é uma questão de coerência. Com relação
ao campeonato rural, acho que é uma conquista muito grande para o nosso interior, o nosso
secretário Alcenir sempre tentando fazer o melhor não medindo esforços em ajudar o povo do
interior levando diversão e lazer a todas as counidades. Estive com os representantes das
equipes e tenho a certeza de que iremos fazer o melhor campeonato que já existiu, e no
próximo dia 2 estarei presente com certeza para apoiar e torcer. Não poderia deixar de
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parabenizar o nosso prefeito pela realização da festa de aniversário da nossa cidade, foi
realmente uma festa bacana, e aproveito para parabenizar os meninos do futebol americano
que mais uma vez deram um espetáculo, toda a equipe está de parabéns, um esporte novo na
cidade que está fazendo história, dando um belo exemplo para essa meninada que com certeza
em breve mais frutos virão............................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Vereador Jorge, o senhor é testemunha de que eu venho falando sobre o
transito em nossa cidade, hoje me deparei com um acidente no trevo em frente ao Pró Ribeiro,
bairros Antonio Damiani e São Miguel, a situação ficou complicada. Jorge tem essa
preocupação sempre brigando e não conseguindo, ele mesmo arregaçou as mangas e fez, e
hoje todos entram na rotatória, todos têm direito de ir e vir. E eu venho pedindo
constantemente aos órgãos competentes que olhem esse trevo ao bairro Antonio Daminai,
pois não tem iluminação, é muito perigoso atravessar, ninguém dá a preferência, é uma BR
né, e quando alguém se atreve a atravessar acontece o que aconteceu hoje, inevitavelmente
mais um acidente. As redes sociais criticam e culpam até quem não tem culpa, os moradores
coitados sofrem diariamente com essa situação, por isso pelo apoio dos nobres colegas como
representantes municipais, que façamos algo por aquela região com relação a iluminação,
inclusive abrir aquela rotatória para dar facilidade aos carros maiores circularem com
segurança. Deixo aqui esse apelo aos colegas ara que juntos possamos analisar essa situação e
se necessário, fechar aquela pista, porque o mais importante é dar segurança a nossa
população......................................................................................................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de chamar a atenção dos nobres colegas para essa “mine quadra” de
esportes existente no bairro Operário, situada em frente a Creche Luiza de Marilac. Primeiro
como os senhores podem ver não podemos chamar aquilo de quadra porque ela tem pouco
mais de dez metros, se tiver, ela foi construída na gestão passada, tirando um espaço da Praça
e não foi feita uma quadra digna. Acredito que não tem espaço para ampliar essa quadra, e
como o espaço é pequeno, os moradores, senhoras e senhores, que no final das tardes sentam
para conversar com amigos, ficam expostos a levaram boladas por conta dos buracos na tela
da quadra. Já havia falado com o então secretário Ito na ocasião, ele inclusive falou que faria
um paliativo, mas eu gostaria de pedir que algo seja feito, que seja feita uma quadra de
verdade, ou então, que permanecesse com a Praça, porque a Praça é um local de eventos,
poderia ser reestruturada para que os moradores possam usufruir e realizar todos os eventos
como eram feitos tanto pela escola quanto pela comunidade. Porque na verdade não ficou nem
uma quadra e nem uma praça. Portanto, peço que seja feito um lugar digno para os jovens
praticarem o esporte num espaço adequado que não é nessa mine quadra com certeza. Que a
Praça possa voltar com seu espaço, inclusive sabemos que o prefeito gosta de praças, que ele
possa embelezar também a referida praça. Já que a quadra não se pode praticar nenhuma
modalidade esportiva por conta do tamanho dela, fica aqui meu apelo em nome daqueles
moradores......................................................................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar dizendo que o Campeonato Rural vai começar. Na verdade o que
aconteceu é que o prefeito demorou a mandar para esta Casa o projeto para licitar e contratar
arbitragem e nós demoramos a votar, sem arbitragem a secretaria não consegue realizar
campeonatos, mas agora a secretaria está a todo vapor fazendo muito com pouco. Agora nesse
campeonato teremos sete comunidades participando, depois teremos a Taça Cidade, seis
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praças esportivas que será movimentada nos finais de semana, teremos o futebol de base com
a garotada de 9 a 15 anos de idade, isso é importante porque precisamos aproveitar os nossos
jovens, é muito importante isso, inclusive o colega Charles faz esse trabalho muito bom no
Bairro Olívio Zanotelli, juntamente com os nossos professores que fazem esse belo trabalho.
Teremos também corrida rústica, duas etapas de natação, ou seja, a secretaria começou a todo
o vapor e eu acredito que no ano que vem teremos um trabalho muito melhor e mais
grandioso, portanto, temos que nos preparar para o orçamento que deverá vir até o final de
setembro, temos que ficar de olho para que o orçamento seja distribuído com igualdade a
todas as secretarias. Gostaria de parabenizar o prefeito Sérgio pela aquisição de um trator para
cortar grama, a cidade vai fazer bom uso e vai ficar cada vez mais bonita. Foi criado pela
secretaria de esportes e aprovado por esta Casa o FUNDESCOL, que é o Fundo de Esportes
Colatinense, e no dia 26/09 às 19 horas aqui nesta Casa, teremos a escolha para os dez
membros para o Conselho Diretor, que será composto por três profissionais de educação
física, duas entidades esportivas, um representante da prefeitura, um representante da Câmara
e três representantes da secretaria de esportes. Vai ser muito importante e temos que estar
presentes porque precisamos desse Fundo realmente para ajudar todas as modalidades
esportivas do nosso município......................................................................................................
ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de parabenizar as obras que estão sendo realizadas na Avenida Castelo
Branco, o prefeito, os secretários e as demais pessoas que estão trabalhando ali, mas eu tenho
uma indagação feita pela comunidade com relação a questão de como está sendo colocado o
asfalto novo encima do antigo, sem as ranhuras que geralmente veriam ser feitas. Eu procurei
alguns engenheiros para saber a respeito, ainda não obtive informação concreta, mas vou
procurar um oficial da Contek para obter informações sobre esse trabalho, quando vai ser
concluída, enfim, é um grande investimento que está sendo feito e a população quer uma
resposta. Gostaria também de fazer um pedido ao SANEAR que seja feito reparos na Avenida
Perdiz no Bairro Columbia, o esgoto está entupido, gostaria que a equipe pudesse dar mais
atenção aquela comunidade..........................................................................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. O
que me traz aqui são alguns detalhes que o jornal A Gazeta passou alguns dias atrás. Chamase a Máfia do Diploma Escolar. O espírito Santo foi feito uma denuncia aonde tinham
diplomas falsos, família comandava o esquema. Pessoas foram presas e um grupo de onze
pessoas denunciadas com falsos diplomas para pessoas exercerem o cargo de diretor. São
várias ações que o Ministério Público apurou e prendeu algumas pessoas de um município
perto da nossa cidade. A indústria de diplomas falsos no Espírito Santo. Esse é o organograma
de como a família fazia no estado do Espírito Santo. E a gente fica pensando, meu Deus do
Céu, tão perto e já está na cidade. O ministério púbico já convocou pessoas a prestar
depoimentos para saber como elas adquiriram diplomas aqui na cidade. As pessoas já estão
prestando depoimentos. Prestem atenção ao que está acontecendo na nossa cidade. Não tem
nada ainda concluído, ainda não tem. Mas o ministério público colhendo esses depoimentos
para saber como essas pessoas conseguiram adquirir esses diplomas, aonde compraram esses
diplomas falsos. E ainda mais, se esses diplomas foram comprados e apresentados na
prefeitura de Colatina, a quem é a obrigado de fazer essa fiscalização. Quem é o responsável
por esses diplomas. Lógico que a maioria é diploma verídico, honesto, sincero, que devem ser
o zelo. E será que foi comparado aonde, quem é que fez essa especificação, aonde foram
comparados, qual a validade desses diplomas e quem emitiu. Já imaginou a Policia Federal na
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nossa prefeitura? Nós temos que ter zelo pela nossa educação. Tenho esse mandato nosso
praticamente voltado trabalhando nas escolas municipais, e hoje a gente sente uma realidade
do que acontece em nossas escolas. Muitas das vezes os diretores fazem da tripa o coração
para melhorar suas escolas porque o município não tem dinheiro para fazer os investimentos
necessários. E a gente se pega com um chamado desses na Gazeta, a máfia do diploma. Isso
está ocorrendo em nossa cidade. Tenho a certeza de que o ministério público estadual vai
fazer a justiça que é a sua obrigação, e nós aqui desta Casa, saber quem são os responsáveis,
saber quem fiscalizou, como é que isso foi aferido, como isso pôde entrar dentro de um
currículo da nossa cidade. O ministério público já está fazendo apurações e várias pessoas já
prestaram depoimentos, em breve teremos péssimas notícias......................................................
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar sobre o tema que o colega Tom levantou hoje aqui, tenho em mãos
a resposta do DNIT com relação aos redutores de velocidade ou lombadas eletrônicas na
região próxima ao Bairro Antonio Damiani. A empresa responsável por essas lombadas aonde
já foram encaminhadas licitações e tomada de preço é a empresa Prosul. E a iluminação,
segundo o DNIT, cabe a prefeitura, ao secretário municipal de obras fazer um projeto para ser
enviado ao referido órgão que então verá a viabilidade da mesma. A resposta está aqui, mas
enquanto não resolver, juntamente com o senhor, vamos pacificamente interditar aquela área
que vem ocasionando tantos acidentes, por ser uma rota vazada e ninguém até hoje atinou
para esse perigo, exceto nós dois. Gostaria de agradecer a secretaria de obras que iniciou um
trabalho no bairro Honório Fraga, atendendo a uma Indicação minha, graças a Deus já está
sendo realizado. E sobre o Posto de saúde do Bairro Luiz Iglésias, quero dizer que o valor do
repasse foi de cinquenta mil reais, estivemos La essa semana juntamente com João Virgilio,
medindo aquele posto para que o projeto seja feito e licitado para que imediatamente essa
obra seja realizada. Gostaria de agradecer também a secretaria de obras por atender minhas
reivindicações na Rua Parma, na Avenida Vitória subida do Riviera, Avenida Brasil, próxima
a Rua João Azevedo, aonde foram feitos reparos de várias crateras que existiam, não se
esquecendo do cruzamento da Avenida Vitória com a Rua Professora Antonieta que está um
caos, que possam averiguar essa questão também que já agradecemos muito. Deixo aqui meu
apelo a todos da secretaria que possam intervir em favor da comunidade do Santa Helena
onde precisa ser feita com urgência uma trincheira no início da Avenida San Marino, pois a
chuva causa grande caos invadindo a casa dos moradores...........................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de agradecer ao tenente Coronel Rômulo que prontamente nos atendeu
quando eu o procurei ao receber a ligação de uma professora da escola que fica nas
dependências entre a escola Adwalter Ribeiro Soares, o Jardim de Infância Padre José
Bertolo, a Unidade de saúde Cesar Melotti e o Polo da UAB, três prédios dentro da mesma
área, pois estavam invadindo a quadra da escola, alguns adolescentes estavam cortando a
grade para adentrar na quadra em horários inoportunos, essa quadra foi recentemente fechada,
a escola fez uma festa junina para angariar recursos para fechar a quadra, mas alguns
adolescentes estão praticando esses atos, inclusive pichação. Felizmente a polícia já sabe
quem são eles, eu agradeço ao Coronel, entretanto eu gostaria de pedir ao prefeito que
coloque vigia noturno na referida escola, inclusive essa noite mesmo entraram na escola
Polivalente e roubaram algumas coisas, apesar de a Polícia Militar estar fazendo ronda
diariamente por La, é importante vigilância nesse local que na verdade abrange os três prédios
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e não tem muro, já fizemos reunião com todos das escolas e comunidade para tentar resolver
esse problema e agora vamos pedir ao prefeito Sérgio.................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Braz Bolzani apresentou Requerimento de urgência especial
ao Projeto de Lei Complementar nº 006/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal...........
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar falando sobre o que o colega Tom colocou aqui, Colatina é uma
cidade de cento e vinte e cinco mil habitantes, esse é um problema sério que existe naquele
trecho com o DNIT, que é um órgão que depende do governo federal e quem está atrás de
uma mesa em Brasília não sabe nem onde fica Colatina. Esse trecho entre Santa Helena até o
Bairro Columbia está na hora de ser municipalizado, porque o município espera o DNIT, o
município não pode agir porque é uma rodovia federal, o DNIT não faz o que deveria ser
feito, na verdade é um trecho urbano e não tem mais característica de rodovia, já está na hora
de passar essa responsabilidade da intervenção para o município. Acho que daqui desta casa
deveria sair um documento a respeito, inclusive naquela localidade tem vários bairros, e nem
iluminação pública o DNIT não deixa fazer de tanta regra para ser aprovado um projeto, por
isso acho que a solução seria se pudermos ter aquele trecho municipalizado. Gostaria de
agradecer a presença do pessoal da APAE, resolvi abraçar a causa do Autismo por uma
questão de projeto de vida. Aproveito para desejar parabéns a meu filho que hoje completa
quatro anos de idade. Quando você se depara a conhecer um trabalho excepcional que é feito
na APAE com a questão do autismo não tem como não se envolver enquanto ser humano,
temos que fazer a diferença. Participamos de um debate com mais de cinquenta pais, é um
tema desconhecido por nós e pela população, vou trazer para esta Casa nos próximos dias
uma legislação municipal, e gostaria de contar com o apoio de todos os colegas para garantir
uma maior participação dessa Entidade, desse tema, dessa deficiência no município de
Colatina e para que possamos ser uma referência no Brasil quanto a questão do autismo. A
APEA já é um exemplo e essa entidade precisa ser fortalecida para garantir a inclusão dessas
pessoas. Um dos principais assuntos que vamos ter que debater esse ano para o ano que vem é
quando se fala em comprovada a necessidade da pessoa com transtorno espectro autismo ser
incluída nas classes comuns de ensino, essa pessoa ela terá direito a um acompanhante
especializado da área da pedagogia, e nós vamos defender um acompanhante que tenha
capacitação para auxiliar a condução das aulas e dessa forma o ensino tenha a relevância e
aprendizado do aluno....................................................................................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de parabenizar a fala do colega Renann, o senhor pode ter a
certeza que terá total apoio desta Casa em favor de uma entidade que faz um trabalho
maravilhoso em nosso município, que é a APAE, referência no país inclusive, sempre
estaremos ajudando no que for possível. Com relação ao nosso esporte do interior, é
importante relatar que há muito tempo temos sido cobrado pela população rural, e nós que
estamos envolvidos sabemos da importância que o futebol tem para as comunidades do
interior. Por onde quer que andemos pelo interior nos finais de semana nos deparamos com o
um grande número de pessoas interagindo, se divertindo e jogando futebol. Parabenizamos o
secretário de esportes Alcenir Coutinho, o nosso prefeito e as nossas comunidades que juntos
estão resgatando algo que era importante para o interior, e nós com certeza estaremos juntos
participando e apoiando o esporte, porque o esporte traz interação e união entre as pessoas,
resgatar esses sentimentos merece todo o nosso apoio e agradecimento a todos que
contribuem para a realização dos campeonatos rurais..................................................................
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LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PPS – WADY JOSÉ JARJURA: Na ultima quarta-feira
tivemos a felicidade de estar participando do desfile Cívico dos 97 anos de emancipação
política da nossa cidade de Colatina, momento especial onde as nossas escolas fizeram um
belíssimo trabalho, muita criatividade, muita vontade de mostrar o que a nossa administração
colocou no lema: Amor por Colatina, e a gente compartilha esse amor por Colatina, incluindo
paixão por São Silvano. A gente fica feliz que foi um belíssimo desfile aonde nós pudemos
ver em especial, a escola Ubaldo Ramalhete que falou sobre a história das pessoas que
construíram São Silvano, a nossa família, varias outras famílias que ali cresceram e ainda vive
em São Silvano, uma homenagem especial a Padre Fulgêncio do Menino Jesus, onde tivemos
o nosso Padre Nivaldo, as nossas irmãs Passionistas desfilando com todo o trabalho de
conscientização da cultura da nossa cidade. Fico feliz de poder participar e da nossa escola de
samba Império de São Silvano ter sido homenageada, fico mais feliz ainda por ter cedido
várias fantasias para diversas escolas fazerem um trabalho bonito com custo zero. Eu tenho
feito um trabalho muito grande nas escolas e quero deixar de publico e que se registre, que no
ano que vem, todas as escolas de Colatina, todas, que precisar de fantasia, a escola Império de
São Silvano irá ceder. Tivemos a oportunidade de desfilar com a Castelo Branco a qual
colocou os 50 anos de carnaval onde ela foi campeã do carnaval. Vamos terminar com a
apresentação de um pequeno vídeo com a Castelo Branco cantando o Hino de 50 anos daquela
entidade.........................................................................................................................................
PDT - ADEUIR FRANCISCO ROSA: Gostaria de falar sobre o Dia do Soldado
comemorado no dia 25 de Agosto. “O dia do Soldado é usado para homenagear, não apenas
Duque de Caxias, célebre figura da história do Exército Brasileiro, mas a todos os Soldados
brasileiros. Soldados que servem a Nação, ao Estado e ao Município, soldados que fazem
guarda, continência e ordem unida, que cumpre sua missão, que obedece as ordens e que
coloca acima de sua vida a vida dos outros. Soldado que blinda, protege e desfila, soldado de
trincheira, de tropa armada que combate e que administra. Soldado da Marinha, do Exército,
da Aeronáutica, do Bombeiro Militar e da Polícia Militar. Reconhecemos sua coragem, sua
honra e suas limitações, nós somos da Pátria Guarda fiéis soldados por ela amados, nas cores
da nossa farda rebrilha a glória fulja vitória. Soldado, ética, integridade e honra. Um dia usei a
farda, camuflagem e cantil, cavei trincheiras, marchei em ordem unida. Prestei continência,
corri em acelerado, cantei o Hino Nacional e o Hino da bandeira. Tirei guarda, fiz faxina,
puxei pernoites, aprendi sobre honra, retidão, respeito e confiança, que armas não geram
violência e que flores não trazem a paz, e sim, a intenção das mãos que a carregam. Aprendi
que devemos respeitar pai e mãe, que a família é a base da educação. Hoje minha farda não é
mais camuflada, algumas fotos já amareladas pelo tempo me acertam o peito e fazem os meus
olhos jorrarem, minha garganta sufocada pó rum nó de saudades, me lembra que a minha
missão já foi cumprida, que minhas batalhas não são mais em trincheiras, do estampido do
fuzil nunca me esqueço e ainda sinto o solavanco da chapa da soleira em meu peito. As noites
na guarda ainda estão nas lembranças e os amigos de fardas no meu coração. Não uso
camuflagem nem mato minha sede no cantil, não presto mais continência, não faço ordens
unidas, mesmo assim minha alma nunca deixará de ser um soldado combatente. Parabéns
Soldado”........................................................................................................................................
PP – ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Falando nas eleições que estão chegando, sexta-feira dia
31 teremos o lançamento do nosso candidato a deputado federal Marcus Vicente, em Ibiraçú,
todos estão convidados, as 19 horas estaremos lá se Deus quiser. Aqui em Colatina tivemos
vários lançamentos de candidaturas, o nosso presidente Jolimar, Renzo de Vasconcelos, Josias
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da Vitória e outros. Gostaria de parabenizar o nobre colega Adeuir pelo dia do Soldado, essa
profissão tão importante em nossa sociedade, e que infelizmente hoje quase não vemos mais
essa comemoração nas escolas, inclusive gostaria de pedir ao nosso prefeito e a secretária de
educação, que possa rever essa questão do patriotismo nas escolas. Com relação ao assunto
abordado pelo nobre colega Jarjura sobre um assunto relevante, acho que esse assunto deve
ser levado em consideração com relação a diplomas falsos, estamos perto das eleições, o
nosso país caminhando para muitas coisas que estão acontecendo, uma situação difícil
realmente.......................................................................................................................................
SOL – JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Na ultima sessão solene que realizamos na
semana passada aqui nesta Casa, abordamos um assunto que trouxe uma boa repercussão a
respeito da nossa cidade, inclusive foi homenageado um empresário com um titulo de cidadão
colatinense, empresário que gera emprego na cidade, e aqui foi abordada a dificuldade que um
empresário tem de ter tramitação no poder executivo. Deixamos bem claro que eles não estão
pedindo facilitações, mas sim agilidade na tramitação dos processos. Os nossos empresários
de todo o nosso Brasil, eles têm uma importância fundamental para o crescimento de um
município, pios eles geram empregos e renda, e tem acontecido diariamente comigo pessoas
me procurando em busca de um emprego, são muitas pessoas realmente. Para nós é muito
trsite ver um pai de família sem emprego, é doloroso, por isso quero reforçar um pedido ao
nosso prefeito e eu acredito que ele vai ficar sensível com essa situação e vai tentar melhorar a
questão da burocracia encontrada na prefeitura. Que fique bem claro, que eu não estou
pedindo para facilitar a vida de ninguém, mas pedindo a atenção e respeito com relação a
questão do atendimento e agilidade por parte do poder público..................................................
PSB – CHARLES HENRIQUE LUPPI: Dando continuidade a minha fala anterior, gostaria
de afirmar que os jovens podem e devem utilizar aquela área da escola do Bairro Santa
Terezinha, mas que seja usada de forma organizada, pois ninguém pode invadir uma área da
escola sem que direção saiba. Quem quiser utilizar o espaço que seja pedido autorização para
que todos possam usar com responsabilidade para o bem de todos. Gostaria de agradecer a
secretaria municipal de obras pela obra do corrimão da escadaria Florentino Souza, os
moradores corriam perigo por ser uma escadaria íngreme que dificultava a passagem, agora a
comunidade está agradecida. E como bem disse o nosso presidente, vamos evitar falar nome
de algum candidato neste horário, o que a gente pede e vai fazer um trabalho é para que as
pessoas não deixem de votar nessas eleições, tem muita gente boa na política, tem muita gente
querendo fazer boa política, aqui em Colatina temos 25 candidatos a deputado estadual, e 09 a
deputado federal, com certeza desses temos pessoas confiáveis que vai fazer valer o nosso
voto, e que votemos em candidatos da nossa cidade....................................................................
PSD - FELIPPE COUTINHO MARTINS: Estamos num processo eleitoral e gostaria de
pedir a população de Colatina que exerça sua cidadania, que não deixem de votar e que não
anulem seus votos. Eu sempre digo que quem não gosta de política vai ser governador por
quem ama política. Falar que não gosta de votar, é dar chance as pessoas que amam política a
continuar no poder. É importante que todos exerçam sua cidadania, temos bons candidatos de
Colatina e de fora também, poderemos até errar, mas que seja querendo acertar sempre,
portanto que votemos em quem a gente acredita, é importante que todos nós exerçamos o
nosso direito de cidadão, esse direito que é o nosso voto. Gostaria de voltar a um triste
assunto, mais uma pessoa foi agredida e assaltada por um morador de rua em nossa cidade, a
situação está ficando pior a cada dia, realmente essa situação já fugiu do controle, a população
de situação de rua é um assunto que a gente tem que dar mais prioridade porque realmente
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mais uma cidadã de bem foi assaltada ao sacar seu salário, foi agredida com uma pedra na
cabeça, isso aconteceu no calçadão embaixo da ponte, gostaria de pedir ao prefeito que
coloque um refletor no local para melhorar a questão da iluminação e consequentemente da
segurança.......................................................................................................................................
PHS – RENANN BRAGATTO GON: Gostaria de parabenizar o presidente Jolimar por sua
fala com relação a questão das empresas para ter sustentação por parte do município, sabemos
que a secretaria de desenvolvimento econômico, secretaria tão importante, já está há um ano
sem secretário, sendo que é por essa secretaria que o empresariado tem que ser tratado e
olhado com carinho para não só trazer empresas para Colatina, mas para fortalecer as que já
estão aqui, saber como elas estão, a situação das nossas empresas, isso é fundamental. Tem
empresa querendo ir embora da nossa cidade, inclusive a Bertoline vem com situações
preocupantes, por isso além de atração de investimentos, a prefeitura precisa ver a questão da
manutenção das empresas que já existem aqui. Segundo informações, uma empresa de
confecções da nossa cidade pretende ir para baixo Guandú gerar duzentos empregos lá sendo
que Colatina é referencia nessa área. Tenho a certeza de que Colatina tem muito mais atração
de investimentos porque é um ponto central da região noroeste e não pode perder uma
empresa desse porte. São situações inadmissíveis. Com relação ao Hospital Silvio Avidos,
hoje iniciaram as obras para a instalação do Tomógrafo, dentro de quarenta a sessenta dias
essa obra estará concluída e os exames de tomografias serão realizados dentro do referido
hospital. Por varias vezes denunciei o “assalto” à população que vinha ocorrendo com relação
a esses exames que eram feitos em outro hospital bem próximo, o governo pagava um
absurdo para uma ambulância retirar o paciente e atravessar a rua para fazer o exame. Vou
acompanhar essa obra diariamente e covido a população que nos ajude a fiscalizar essa obra,
inclusive para que além desse exame, mas que todos sejam feitos dentro daquele hospital........
TRIBUNA LIVRE: Com a palavra, o senhor Guilherme Ribeiro, Vice-prefeito de Colatina:
“boa noite a todos... o que me trouxe aqui nobres vereadores, foram os relatos feitos pelo
prefeito de Colatina no seu retorno de sua viagem que fez ao exterior. Quero dizer a todos
que, lamentavelmente, não ocorreu nada daquilo que o senhor prefeito proferiu aqui. Fiquei
muito chateado porque o senhor prefeito não usou da verdade, eu não me dirigi a secretário
nenhum, eu não bati na mesa de secretário nenhum, muito menos usei das palavras em dizer
que quem manda aqui sou eu. Não faço isso nem nas minhas coisas privadas. Sinceramente eu
fiquei muito chateado porque o procurador da prefeitura, o senhor Junior, atribuiu que eu
usasse o gabinete do prefeito, nem isso eu quis fazer porque era uma passagem tão pequena e
eu tinha na minha consciência de que muito pouco eu poderia fazer. Quem dera eu pudesse
naqueles poucos dias estar fazendo algo de relevância para a nossa cidade e para a população.
Quero ir mais além, o prefeito que está ai é o prefeito do PMDB e quando ele se destinou a ser
candidato a deputado estadual pelo partido, tivemos uma dificuldade grande em colocá-lo
para as eleições. Fizemos varias viagens a Vitória com a cúpula da executiva estadual. Há dez
anos eu não conversava com o atual secretário de agricultura Distone, ele me procurou
recentemente, muitos sabem do que estou falando, mas Distone me procurou pedindo ajuda
com relação a executiva provisória do município de Colatina porque a atual executiva não
estaria dando direito ao Sérgio de ser candidato a deputado estadual. E fomos tentar o feito até
conseguirmos quando lançamos o atual prefeito a candidato a deputado. Eu e o atual prefeito
fomos a casa da senadora Rose de Freitas pedir a ela que intervisse junto a Paulo Hartung, a
Lelo Coimbra, a José Esmeraldo, porque não tínhamos mais o que fazer. Senhor prefeito,
muito me indigna, o senhor vir aqui relatar um fato que não era verdade, o que mais me
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deixou indignado é que talvez o senhor ainda não se atinou que o senhor representa cerca de
cento e trinta mil habitantes. E que hoje o senhor é um executivo guardando ódio da minha
pessoa, e o senhor vindo do exterior faz um pronunciamento de ódio e de rancor e que não é
verdadeiro, o senhor coloca toda uma população em dúvida de qual é a trajetória realmente de
sua administração. A sua administração é de paz, voltada para as necessidades da população,
ou se realmente cabe ao senhor o mérito de indagar o vice-prefeito com tal ódio e tal rancor.
Quero deixar registrado que está gravado no meu celular o senhor mandando uma mensagem
parabenizando a minha atuação na administração durante a sua ausência. E dois dias depois o
senhor chega e desaba a sua conduta de ódio e de rancor em cima de mim. Eu quero pedir a
Deus que o senhor consiga acabar o mandato do senhor como o senhor começou. Nos
primeiros meses nós dois almoçávamos juntos na casa da dona Chiquita no bairro Vila
Amélia, o senhor lembra? Eu gostaria de pedir ao senhor que tenha a hombridade de vir aqui
esclarecer para a população o que foi que eu realmente fiz com o senhor... Durante a sua
campanha o senhor pregava que teria um vice-prefeito com ação e com atitude, que o seu
vice-prefeito iria trabalhar e assim começamos... Até hoje eu não tenho nenhum cargo
comissionado na prefeitura... O senhor insiste em dizer que não sabe o que eu faço na
prefeitura porque eu não tenho poder de mando nem de caneta. Ora senhor prefeito, eu sou
consciente dos meus atos, dos meus direitos e dos meus deveres, eu sei que o prefeito é o
senhor. Eu sou apenas o vice-prefeito. E eu gostaria muito de exercer o que prometemos na
campanha, que eu estaria trabalhando ao lado do senhor... Gostaria de deixar registrado que
nada disso aconteceu, eu não tomei atitude nenhuma, não humilhei a ninguém, conversei por
varias vezes com o procurador geral Junior Zaché. Se o senhor puder dizer quem foi a
secretária que eu humilhei, eu farei o que senhor tiver dimensionado da intenção que hoje tem
em relação a minha pessoa eu farei, porque nada disso é verdade. Quero me dirigir a
população de Colatina, pedir minhas sinceras desculpas pelo pronunciamento do senhor
prefeito, porque foi um pronunciamento errôneo, unificas, sem nenhum tipo de qualificação
moral enquanto representante da nossa cidade. Muito obrigado a todos. Que deus possa
continuar nos protegendo e iluminando”......................................................................................
O segundo participante da tribuna livre foi o senhor Eval Galazi, diretor da APAE de Colatina
veio falar sobre a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, comemorada nos
dias 21 a 28 de agosto, esse ano como tema: “Família e Pessoa com deficiência, protagonistas
na implementação das Políticas Públicas”. Eval falou que a APAE de Colatina realizou
algumas ações de conscientização sobre esse tema, citou cada uma das ações, e que hoje ele
veio divulgar os trabalhos desenvolvidos no decorrer dessa Semana de comemorações.
Atualmente a APAE atende a mil e duzentos alunos/pacientes, sua maioria incluída no ensino
regular, visando uma inclusão de qualidade em parcerias com as escolas comuns, conta com o
CTA – Centro de Tratamento de Autista que é uma referencia no Estado do Espírito Santo
nessa área como infraestrutura, equipamentos e pessoas capacitadas tendo como objetivo
atender as necessidades de cada autista nas diversas áreas visando a inclusão. Hoje a APAE
Colatina é a primeira pós-graduação em autista realizada entre a APAE e Unesc em parceria,
citou projetos desenvolvidos como a inclusão no mercado de trabalho e parceria com o
SENAI e com o Frisa e outros mais... Que a APAE Colatina é a única do Brasil que tem uma
sala de vacinação e que ela tem buscado e consigo trazer o que de melhor para os alunos,
conquistando credibilidade o espaço merecido no cenário da saúde, da educação e da
assistência, serviços esses prestados a comunidade e aproveitou a oportunidade para agradecer
aos colaboradores e aos profissionais da APAE, dizendo que são todos especiais realmente, e
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pediu o apoio dos senhores vereadores na aprovação de um projeto que me breve virá para
esta Casa para que APAE volte a ser um colégio.........................................................................
Pela ordem, o Vereador Wanderson disse que ele está em prol de um trabalho com relação a
as vagas de estacionamento para autista.......................................................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 20 de agosto de 2018: “Aprovada por
Unanimidade”, com retificação solicitada pelo Vereador Wady José Jarjura, o que segue: Na
votação e discussão do Requerimento nº 085/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
requerendo informações de quantas emendas parlamentares, quais os parlamentares e quantas
foram destinadas, bem como quais as verbas que foram perdidas. O autor Vereador Jarjura fez
seu pronunciamento na discussão do Requerimento, o que segue: Esse requerimento se faz
necessário tendo em vista que o nosso município tem recebido algumas emendas de
parlamentares, e recursos do ministério da saúde. Na semana passada nós aqui nos
manifestamos em relação a construção do posto de saúde do bairro São Marcos, investimento
com recurso no valor quatrocentos e oito mil reais, sendo que 20% já estão nos cofres
públicos. Na quinta-feira foi protocolado na secretaria de finanças coma secretária Giovana,
estive com ela e ela me garantiu que essa semana esse projeto irá para a secretaria de
administração e será encaminhado para licitação. Porque eu quero dar esclarecimento, porque
somos sabedores que muitas das vezes o dinheiro que vem, a verba que vem é perdida por
falta de projeto, falta de licitação, por falta de empenho de alguém dentro da prefeitura. Nós
vamos querer saber e vamos encaminhar ao Ministério Público para saber quem vai pagar
essa conta. Se veio a verba, não podemos ficar a mercê de quem não quer trabalhar. Temos ai
uma verba que conseguimos no projeto PAES quase novecentos mil reais, para a creche do
Bairro São Marcos que está hoje colocada num antigo supermercado. Nós temos essa verba.
Temos também uma verba para a creche do Bairro Ayrton Senna para ampliação, ainda faltam
alguns documentos na secretaria de estado da educação. Temos visto vários vereadores
correndo atrás de projetos para não perder de deputado que trouxe para a cidade. E muitas
vezes a gente fala: o deputado não trouxe recursos, mas trouxe sim. E por que estamos
perdendo? Nós temos que saber quem está mandando dinheiro para Colatina, queremos saber
por que a Santa Casa não nos dá satisfação de quanto recebeu de recursos. Por quê? Tem
alguma caixa preta que nós não podemos saber? Já se passaram um ano e três meses e nada da
Santa Casa nos dar resposta. Por que será? Já sabemos que perdemos a verba da reforma do
Posto de saúde do bairro Honório Fraga. Mais outra verba do deputado Paulo Foletto no valor
de quinhentos e cinquenta mil reais. Ta sobrando dinheiro? Eu quero saber, eu faço parte da
base do prefeito e estou do lado da prefeitura e do lado do povo, por isso que estou cobrando.
É brincadeira gente. Essa não é uma reclamação apenas do vereador Jarjura, mas sim de toda
esta casa de Leis, das pessoas que mandam dinheiro para a nossa cidade e nós estamos
perdendo dinheiro, nos dando o luxo de perder dinheiro, até agora não sabemos o porquê.
Amanha vou a prefeitura saber o dia que vai ser determinada a licitação do posto de saúde do
Bairro São Marcos. Esse posto hoje está localizado em uma casa pagando mil cento e seis
reais por mês, e não dá condição de tratamento da sua comunidade. Preste atenção, o Bairro
são Marcos não tem uma creche, tem dinheiro. Bairro são Marcos não tem posto de saúde,
tem dinheiro. Com quem está o erro? Com o vereador? Esta Casa de Leis? Ou quem não faz
os projetos? Temos que saber quem é o responsável. Não ter dinheiro é uma coisa, agora,
perder dinheiro por incompetência, irresponsabilidade e falta de serviço a nossa população é
outra coisa. Vou contar dia a dia, tem trinta dias para me dar essa resposta. Muito obrigado.....
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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 064/2018 de autoria do Poder
Executivo Municipal, que Autoriza abertura de crédito adicional suplementar: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 065/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
autoriza abertura de crédito adicional suplementar: “Aprovado por Unanimidade”...................
Única discussão do Projeto de Lei Complementar nº 006/2018 de autoria do Poder Executivo
Municipal, que Dispõe sobre alterações na Estrutura da Prefeitura Municipal de Colatina e dá
outras providências: “Aprovado por Unanimidade”....................................................................
Única discussão do Requerimento nº 088/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
requerendo estudo para instalação de faixa de pedestre elevada ao longo da Avenida Castelo
Branco, bem como nova sinalização: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo Vereador
autor Wady José Jarjura................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 083/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da Silva,
ao senhor Eder de Oliveira: “Aprovada por Unanimidade”.........................................................
Única discussão da Moção nº 084/2018 de autoria do vereador Wanderson Ferreira da Silva,
de aplausos a Escola estadual “Aristides Freire”: “Aprovada por Unanimidade”........................
Única discussão da Moção nº 085/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
aplausos a doutora Phaloma Silva Pereira: “Aprovada por Unanimidade”..................................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Gostaria de falar
de minha indignação com relação a um dissabor que estamos tendo no Bairro Ayrton Senna,
por parte de alguns infratores que estão pelo bairro destruindo as coisas, inclusive a nossa
academia popular que ainda está pronta, já está sendo danificada. E sobre a escola João
Manoel Meneghelli, no ano passado havia ali um funcionário que trabalhava de seis às
dezoito horas, vários eventos aconteciam na referida escola, estive pessoalmente no gabinete
da atual secretária de educação para dizer que aquela comunidade tem a necessidade de que
essa escola funcione juntamente com a comunidade, mas ela não me deu nenhum
esclarecimento a respeito. E infelizmente todas as segundas-feiras encontramos a nossa escola
com janelas quebradas, materiais dos professores e dos alunos queimados, tudo depredado. A
quem eu culpo? A meia dúzia de vândalos que estão cometendo tais abusos. Muitas vezes
escutamos que nós vereadores não fazemos nada, que não trabalhamos. Mas eu tive o
privilégio de entrar em contato neste final de semana com a secretária de educação e contei
para ela o que tem acontecido, dizendo que se nós tivéssemos prevenido essa situação, não
estaríamos tendo todo esse dissabor, sendo que todo esse prejuízo fica para o município. Faço
um apelo a comunidade, a todos realmente, que por gentileza, ao ver algo dessa natureza
acontecendo, que nos ajude denunciando, liguem para o 190......................................................
JUAREZ FADINI: Sobre o campeonato rural, gostaria de parabenizar o secretário de
esportes Alcenir e a todos os envolvidos, e acrescentar que tem o titular e o aspirante,
Boapaba e Moschen serão os primeiros a iniciar a competição no próximo domingo. Serão
sete equipes, estive juntamente com o colega Jorge para acompanhar sobre o regulamento
desse campeonato juntamente com os representantes das sete equipes, inclusive gostaria de
convidar toda a população a prestigiar um campeonato que não acontecia há quatro anos. O
futebol sete teve jogos das quartas de finais promovidos pela Liga Independente, e no
próximo final de semana teremos os jogos das semifinais, e ainda pela Copa A Gazetinha as
três categorias se classificaram, e o Sub 11 Colatina seis, o sub 13 ficou 5 a 0. O Sub 15
13
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Colatina perdeu de 2 a 01, essa é toda a Resenha esportiva de Colatina que vale realmente
muito a pena prestigiar esses eventos esportivos do nosso município por isso convido a
todos..............................................................................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Gostaria apenas de pedir desculpas ao senhor presidente e aos
nobres colegas, pois quando o senhor chamou a atenção dos vereadores eu estava colhendo
assinaturas para os requerimentos de urgências, e não ouvi. Por isso peço desculpas porque eu
gosto de seguir o Regimento Interno e sou um vereador bem mandado......................................
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, 27 de Agosto de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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