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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 03 de Setembro de 2018.
Trigésima primeira Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos três dias do mês de setembro 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
084/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, que Dispõe sobre a oferta de armários
para guarda de material escolar dos alunos das escolas da rede pública e privada do município
de Colatina e dá outras providências: “Ao presidente para despacho”.........................................
Requerimentos nºs: 091, 092, 093 e 094/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo ao senhor prefeito municipal, a secretaria municipal de cultura, ao Major do
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e a Defesa Civil, laudo técnico de todos os
prédios públicos: “A ordem do dia da próxima sessão”...............................................................
Requerimentos nºs 095 e 096/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, requerendo
informações a secretaria municipal de saúde e a secretaria municipal de educação: “A ordem
do dia da próxima sessão”.............................................................................................................
Moção nº 088/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de aplausos ao senhor Mário
Sérgio Pinto Soares: “A ordem do dia da próxima sessão”..........................................................
Moção nº 89/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, de pesar pelo falecimento
da senhora Maria Teresa Bosi Ferreira: “A ordem do dia da próxima sessão”............................
Indicação nº 431/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, solicitando a
substituição do alambrado ao redor da quadra da EMEF João Manoel Meneghelli, Bairro
Ayrton Senna: “Encaminha-se”....................................................................................................
Indicação nº 432/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, solicitando serviço de
vigilância noturna e finais de semana na área que compreende a Escola Adwalter Ribeiro
Soares, o Polo da Universidade Aberta do Brasil, a Unidade de saúde César Melotti e a CEIM
Padre José Bertollo, no Bairro Santa Terezinha: “Encaminha-se”...............................................
Indicação nº 433/2018 de autoria do Vereador Juarez Fadini, solicitando demarcação de faixa
de estacionamento para ambulância em frente a US2 do Bairro Maria das Graças:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Indicações nºs 434, 435 e 436/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, solicitando
serviço de instalação de iluminação no campo de futebol do Distrito de Itapina, a manutenção
e reparos na Ponte localizada na Comunidade Ângelo Frechiani, e a recuperação/instalação de
rede de proteção da mini quadra da Praça Anita Costa, Bairro Operário: “Encaminhamse”..................................................................................................................................................
Indicações nºs: 437 e 438/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, solicitando a
reforma da Escadaria José Tranpadini localizada na Rua Adwalter Ribeiro Soares, centro,
bem como da Escadaria Maria Candida Marino, ligando as Ruas Adwalter Ribeiro Soares e
Santa Maria, centro: “Encaminham-se”.......................................................................................
Of. GAPRE enviando os documentos mencionados da fala do senhor Prefeito Sérgio
Meneguelli, na tribuna deste Poder Legislativo, ornamentando, complementado e formalizado
as referidas informações, conforme documentação em anexo: “Ciente”.....................................
Of. GAPRE 522/2018 em resposta ao Requerimento nº 087/2018: “Ciente”..............................
Of.SANEAR 275/2018 em resposta ao Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento: “Ciente”.....
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Convite do Secretário Municipal de Esportes Alcenir Coutinho, para a apresentação do
Campeonato Rural de Futebol Amador de Colatina no próximo dia 05: “Ciente”......................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães solicitou incluir na pauta da presente sessão os
Requerimentos nºs: 091, 092, 093 e 094/2018 de sua autoria......................................................
Pela ordem, a Vereadora Audreya Bravo solicitou um minuto de silencio pelo falecimento
senhora Madalena Avancini..........................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães solicitou um minuto de silencio pelo falecimento do
senhor Ednaldo, mais conhecido como Negão Fotógrafo.............................................................
Pela ordem, a Vereadora Audreya Bravo apresentou Requerimento de Urgência simples ao
Projeto de Lei nº 076/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal.........................................
Com a autorização do plenário, o Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, fez a entrega de
um Titilo de Cidadã Colatinense à senhora Márcia Cristina Martins Shultz, nesta sessão, em
virtude de ela não ter podido comparecer na sessão solene para receber, o que foi feito............
ORADORES: ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de deixar meus sentimentos pelo falecimento do meu amigo o
fotógrafo Negão, que Deus possa confortar seus familiares e que venha abençoar a todos para
que possam vencer esses dias difíceis. Gostaria de fazer um agradecimento ao nosso
secretário municipal de interior, o Bragatto, por nos atender com relação ao patrolamento da
estrada que liga Barra de São João Pequeno ao Córrego do Almoço, os moradores daquelas
comunidades nos solicitaram porque realmente a estrada estava em péssimas condições,
muitos buracos, praticamente intransitável. Tive o privilégio de ir ao local com o secretário
Bragatto que constatou pessoalmente que aquela estrada precisa realmente de uma atenção e
já está sendo feito o patrolamento, inclusive um mata-burro que foi solicitado também. Além
de agradecer ao secretário, agradecemos também ao senhor prefeito por ter confiado no
secretário Bragatto o qual vem fazendo um excelente trabalho em nosso município, com
certeza mais obras serão feitas pelo nosso interior, que as nossas estradas estejam em ótimas
condições para facilitar a vida de quem mora no interior. Muito obrigado..................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Ontem saiu uma reportagem sobre a classificação do aprendizado nas
escolas públicas e privadas do nosso Estado. O Espírito Santo obteve a nota 04.4 no índice de
desenvolvimento de educação básica, isso nos deixa feliz tendo em vista que vemos que em
outros Estados a educação não está tendo o empenho necessário. Gostaria de parabenizar
todos os nossos profissionais da área da rede estadual e particular pelo empenho que
desenvolvem a frente das salas de aula. Infelizmente o nosso país voltou as costas para a
educação, não faz investimento para as nossas escolas e o Espírito Santo para nós capixabas é
motivo de orgulho ver que houve investimento e que os nossos profissionais estão se
empenhando cada vez mais para dar um ensino de qualidade para nossos alunos. Parabéns
também aos nossos alunos do Espírito Santo, para os profissionais da área da educação, isso é
fundamental porque a educação á a base de tudo, a educação tem que ser cuidada com carinho
especial desde a pré-escola para o futuro dos nossos jovens. Outra matéria publicada foi sobre
o nosso município e que muito nos preocupou com relação ao altíssimo índice de violência
contra as mulheres colatinenses, cerca de 130 mulheres estão procurando a delegacia da
mulher para fazer sua representação. Ao mesmo tempo em que a gente fica preocupada a
gente fica feliz porque as mulheres estão perdendo o medo de denunciar. Esse é um assunto
que devemos discutir e devemos investir em políticas públicas para as nossas mulheres,
inclusive foi falado na reportagem sobre um projeto “Lar de Paz” que está sendo
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desenvolvido pela nossa juíza da 4ª vara Criminal a doutora Paula e o nosso representante do
Ministério Público o doutor Marcelo, projeto que trabalha diretamente com os agressores. A
delegada de Colatina a doutora Jaciele, muito bem nos atendeu e nos deu informações de
casos que acontecem corriqueiramente em nosso município. Precisamos traçar projetos e
metas urgentes para resolver a questão de tanta violência com as nossas mulheres. E a
primeira medida que precisamos tomar é mudar de local a nossa delegacia da mulher, o
espaço está inadequado, precisa ser renovado, precisamos ter profissionais para ajudar
naquela delegacia, precisamos de assistente social na própria delegacia para atender a mulher
no momento exato da denuncia, de uma psicóloga, e enquanto mulher nesta casa de Leis, vou
procurar o prefeito Sérgio para falar sobre esse assunto, precisamos cuidar das nossas
mulheres, elas precisam de tratamento digno, pois muitas ainda são vitimas de seus
agressores, muitas delas não tem condições de subsistência própria, por isso precisamos
investir em políticas públicas para reverter essa situação. Muitas delas ainda por conta da
dependência financeira e por medo, após agredidas, retornam para seu lar, mas vamos tentar
ajudar a nossa delegacia, tratar projetos eficazes e urgentes para dar melhor qualidade de vida
para as nossas mulheres. Muito obrigada.....................................................................................
Pela ordem, o Vereador Charles Luppi solicitou um minuto de silencio pelo falecimento da
senhora Maria Teresa Bozi Ferreira, conhecida como a senhora Tarusso, e do amigo Antonio
Alves da Silva, conhecido como Fumo.........................................................................................
Com a palavra, o presidente Jolimar Barbosa da Silva: Estamos próximo a eleição e segundo
recomendação da Justiça Eleitoral, em momento algum, esta Câmara, nenhum vereador,
poderá fazer nenhum tipo de propaganda política. Portanto, peço a colaboração de cada
Vereador, inclusive que não entre carro adesivado nas dependências da Casa, casa esteja com
adesivo, que seja coberto ou retirado. Nenhuma propaganda eleitoral poderá ser manifestada.
Portanto, gostaria de contar com a compreensão e a colaboração de todos, inclusive dos
funcionários da Câmara e assessores parlamentares.....................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Bolzani: Gostaria de sugerir ao senhor presidente, que
possamos abrir Mao do horário destinado as Lideranças Partidárias durante o processo
eleitoral, para evitar qualquer tipo de problema...........................................................................
O presidente Jolimar colocou para apreciação do plenário a sugestão do Vereador Eliésio, que
foi aprovada por unanimidade......................................................................................................
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de dizer que hoje de fato e de direito a senhora Márcia Cristina
é cidadã colatinense com muito orgulho. Iniciamos um processo de regularização fundiária no
bairro Aparecida e os moradores estão ansiosos, querem saber como está o processo, sabemos
que o processo é lento, que a senhora Gina presta um excelente trabalho, ela estava de licença
e já deve ter retornado e eu gostaria de informar que vou buscar informações a respeito o mais
rápido possível, já que a grande parte dos moradores do Bairro Aparecida não possuem
escrituras e isso atrapalha até o comércio de quem pretende negociar ou fazer financiamento
por não terem escrituras dos imóveis. Gostaria de mandar um abraço a todos os moradores da
Rua Dido Fontes, em especial a Jose, o seu Domingos, essa rua está intransitável, inclusive
hoje o secretário Ito esteve na referida com a equipe da secretaria e em breve acreditamos que
aquele problema será resolvido. O nosso papel aqui é defender os moradores dos nossos
bairros, essa Rua Dido Fontes é a rua principal e o trafego fica muito complicado, linha de
ônibus inclusive, mas acredito que o superintendente Ito vai solucionar o problema. Parece
que o Bragatto está respondendo pela secretaria de obras já que o Romário se despediu dos
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quadros da administração. Gostaria de dizer que eu fiz uma Indicação muito importante a
referida secretaria com relação a quadra do bairro Ayrton Senna, ela está em péssimas
condições de uso, que o secretário possa tomar as medidas cabíveis para atender os jovens que
utilizam aquela quadra. Estamos aqui trabalhando para que muito em breve os benefícios
cheguem às comunidades, um abraço a todos que estão nos assistindo.......................................
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. O que me traz a esta tribuna são os fatos ocorrido com relação a vários incêndios
que vem ocorrendo, como naquela boate que matou vários jovens, e agora o museu da
Independência do Rio de Janeiro. Diante dessa situação apresentei quatro requerimentos hoje
ao Prefeito Municipal, a Secretaria de Cultura, ao Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, para
que num prazo de 72 horas possam emitir laudos de como se encontram nossos prédios
públicos, inclusive esta Câmara que é patrimônio de mais sessenta anos, será que o prédio está
protegido com todos os direitos? Se acontecer um incêndio nós vamos salvar esse lindo e
glorioso patrimônio? Como os outros que temos em nossa cidade? Gente, fica na consciência
de cada um o que estou pedindo, mas é muito importante essa preocupação porque se trata de
vidas também. Vejam o nosso glorioso Aristides Freire aqui ao lado, a gente sabe que é do
governo estadual. Os órgãos competentes precisam zelar e averiguar constantemente os
prédios e imóveis da nossa cidade, ver o que está faltando, tem sistema de água automático
para dar tempo de apagar um fogo? Exemplo digno de respeito é a França, o museu da França
que guarda história da humanidade, assim como era o nosso museu da Independência,
infelizmente foi tudo embora, acabou a história do Brasil. E eu pergunto: cadê o respeito para
com o nosso patrimônio histórico? Até quando vão acontecer essas coisas? O que estou
pedindo é em favor do pouco que resta em nossa cidade que possa ser tratado com carinho e
respeito. Não poderia deixar de agradecer ao João Virgílio Avancini, que atendeu uma
indicação solicitando iluminação de varias ruas do Bairro Honório Fraga e algumas já foram
concluídas, as Avenidas Nossa Senhora da Penha, Perutti e Marcílio Pereira, todas tiveram a
iluminação substituída, e a secretaria de oras, o Sanear e a prefeitura estão desenvolvendo um
belo trabalho em nossa cidade levando mais qualidade de vida a população...............................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Semana passada eu falei sobre o Dia do Soldado, hoje volto a falar que ontem no
sitio Valbuza, aconteceu a grandiosa festa com aproximadamente 1300 pessoas, familiares da
Polícia Militar e dos amigos. Gostaria de parabenizar e agradecer todas as pessoas que
contribuíram para o sucesso desse evento, direta ou indiretamente, e que no próximo ano
possamos realizar a 19ª festa. Gostaria de mandar um abraço aos familiares do amigo Negão
Fotógrafo que faleceu ontem, e dizer que somente Deus poderá consolar o coração dos
familiares e dos amigos. Quero ainda mandar um abraço ao amigo Carlos Antonio dos Santos,
sargento da Polícia Militar. Aproveito ainda para dizer que em Colatina Velha também está
sendo realizado o projeto Zumba, iniciou-se hoje às 18 horas e na quinta-feira às 19 horas,
está sendo um sucesso e todos estão convidados. Conversando com o superintendente de
obras o Ito, tive uma notícia muito agradável para quem utiliza o abrigo de ônibus em frente à
Igreja Assembleia de Deus em Colatina Velha, as grades já estão prontas bem como do muro
de proteção. No entanto gostaria de lembrar ao Ito que estamos aguardando os redutores de
velocidade na Rua Pedro Epichin, como eu resido nessa rua, sou constantemente cobrado
pelos moradores, inclusive alguns me disseram que perderam a esperança. Mas eu digo que
não percam a esperança, temos ainda dois anos e meio de mandato e vamos realizar esse
sonho, que, aliás, é uma necessidade, pois os veículos transitam em alta velocidade,
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desrespeitando o limite de velocidade em via urbana. Esses redutores de velocidade só vão
trazer benefícios aos moradores, os motoristas só respeitam se tiver redutor, não vai adiantar
educação de transito. Tem que ter redutor de velocidade. Mas eu dou a minha palavra que
vamos instalar esses redutores de velocidade, com toda a certeza, inclusive a sinalização
vertical já foi feita, cabendo agora à secretaria de obras confeccionar, realizar, fazer essa obra
na Rua Pedro Epichin e nas demais ruas que necessitarem, pois só trazem benefícios para os
moradores......................................................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de convidar a população colatinense a participar e prestigiar da
Festa da Comunidade da Igreja Luterana do bairro Aeroporto, nos dias 08 e 09 de setembro às
18 horas e no domingo às 9 horas. Gostaria de agradecer ao secretário de interior Bragatto e
funcionários daquela secretaria que atendeu ao nosso pedido com relação ao Córrego Boa
Vista, próximo ao Moschen, as estradas estavam ruins que nem caminhão de leite conseguiu
passar, mas agora o secretário nos atendeu felizmente e eu quero agradecer. Gostaria de
levantar um assunto juntamente com o nobre colega Rennan, pois nós somos vereadores de
todo o município, porém, muitas vezes nos identificamos com alguma região, como do Carlos
Germano Naumann, onde estamos com um grande problema e estamos empenhados com
relação a ligação com o Bairro João Manoel Meneghelli com o Vicente Soella III, distancia
pequena para ligar um ao outro, já tivemos varias promessas, sabemos que existe um processo
por ser um terreno particular, mas eu gostaria de pedir ao prefeito Sérgio que coloque também
em sua pauta esse assunto para ser resolvido para tentarmos amenizar aquela situação, os
moradores sofrem com a poeira que ali se faz, os moradores e as crianças estão sendo
prejudicadas, que o prefeito possa ver essa ligação entre os dois referidos bairros. Inclusive já
tivemos dois dissabores, um na subida para o Ayrton Senna e na subida do Vicente Soella,
pois quando ocorrem acidentes a situação fica critica impedindo que o trânsito flua
normalmente. Que nós, juntamente com o prefeito e o nobre colega Renann, juntos possamos
providenciar a resolução desse problema......................................................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Na semana passada nos reunimos com alguns moradores do Bairro São Vicente,
faço uma resalva que são moradores e não associação, para deixar claro, mas a reivindicação
foi a seguinte, grande maioria dos moradores buscam atendimento no Posto de Saúde do
Bairro São Judas Tadeu. Acontece que o questionamento é com relação a essas pessoas se
dirigirem até um bairro que fica um pouco acima, ocorre que alguns, por vários motivos, nem
todos têm a capacidade de ir, pessoas idosas, enfim, diante dessa situação, nos foi solicitado
que esse atendimento seja realizado no Bairro São Vicente. Sabemos que construir leva
tempo, por isso poderia ser escolhido um local publico para prestar atendimento duas vezes na
semana, pedido dos moradores, até que um posto seja construído no bairro. A nossa
solicitação é que seja oferecido atendimento no próprio bairro, fizemos esse pedido a
secretaria de saúde para melhorar a condição dos moradores de São Vicente. Pegando um
gancho na fala do colega Adeuir com relação aos redutores de velocidade na Rua Pedro
Epichin, também foi uma solicitação nossa e o que causa um pouco de revolta, é que somos
dois vereadores solicitando essa instalação e até agora esse pedido não foi atendido. E como
disse o colega Adeuir, nós somos cobrados constantemente pelos moradores, inclusive tenho
amigos e parentes residindo na referida rua. Há necessidade sim de se instalar nessa rua,
vários acidentes aconteceram, os veículos passam em alta velocidade, vários atropelamentos,
enfim, lembro-me que meu avô antes de falecer me disse: “é, o nosso quebra-molas não saiu
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ainda hem”. E ele não viu o quebra-molas porque ele faleceu há quatro meses. Mas
novamente faço aqui um apelo para que esses redutores sejam instalados na referida rua o
mais breve possível, os moradores precisam de uma resposta e precisam saber que a gente
cobra, pede e luta, mas que dependemos de um secretário, de verba e do aval do prefeito........
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de convidar a população e os colegas vereadores para a reunião que
teremos na próxima quarta-feira dia 05 no auditório do SANEAR, quando será dado o ponta
pé inicial do campeonato rural, inclusive o secretário de esportes Alcenir estará aqui na
próxima sessão para falar do calendário da referida secretaria, o que já foi feito em pouco
tempo da secretaria e dos projetos futuros. Senhor presidente, infelizmente aconteceu um
trágico incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, devido a anos de descaso dos
governos que não deram manutenção naquele e imaginem nos demais prédios históricos
existentes. Isso me chamou a atenção, inclusive já cobramos daqui desta tribuna que aqui em
Colatina a Unidade do Corpo de Bombeiros fica instalada na região sul da cidade, antes da
Ponte. E no ultimo sábado tivemos um trágico incêndio aqui em Colatina também, na
comunidade Beira Rio, conhecida como Buraco da Comadre. Estou chamando a atenção
porque foi um acidente, mas a minha preocupação é relacionar o incêndio do Rio com o
incêndio de Colatina, pois nós também temos vários prédios antigos aqui, graças a Deus as
administrações se preocupam com essa questão aqui, mas o Corpo de Bombeiros,
infelizmente, levou 50 minutos para chegar ao Buraco da Comadre. A culpa é do Corpo de
Bombeiros? Não. A gente sabe da competência do Corpo de Bombeiros, mas eu chamo a
atenção dos nossos governantes estaduais. No Rio em poucas horas duzentos anos de historia
foram jogados fora. E aqui em Colatina não foi uma tragédia maior porque conseguiram tirar
as pessoas de dentro de casa. Não temos uma Unidade de Bombeiros do lado de cá da Ponte.
Lugar nós temos, por que não instalar uma unidade aqui nas proximidades do centro? Será
que precisamos fazer audiência pública, enfim, a verdade é que precisamos de uma Unidade
dos Bombeiros do lado de cá da Ponte. Felizmente não aconteceu o pior aqui em Colatina e
aquela família foi salva................................................................................................................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Gostaria
de convidar a população de Colatina para um torneio beneficente em favor de três ex-atletas
do Colatina que será realizado no próximo dia 07 no estádio municipal entre as seleções do
lado norte e seleção do sul. Teremos também a preliminar, um jogão de Bola entre o Lambsal
e o Fortaleza a partir das 13 horas, será um belo espetáculo de futebol. Gostaria de agradecer
ao diretor do Sanear Antonio Demoner, que prontamente atendeu uma solicitação nossa no
domingo, por ocasião de um vazamento na rede de água na Avenida Vitória. Gostaria ainda
de parabenizar a Maçonaria Eugênio Meneghelli pelo belíssimo almoço realizado ontem,
parabéns a todos os organizadores, pois foi um sucesso total. Com relação a educação em
nosso país, a gente vê uma reportagem dizendo que o ensino médio está no fundo do poço. É
lamentável. Por outro lado vemos o Estado do Espírito Santo em primeiro lugar nas matérias
de língua portuguesa e matemática, a frente de Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São
Paulo, ou seja, é gratificante e temos que parabenizar todos os educadores do nosso Estado
pelo empenho, acredito que essa má qualidade seja falta de estrutura, porque os professores e
educadores dão conta do recado com certeza. Outra manchete: manter jovens na escola é um
desafio. Mais de cinquenta mil crianças e adolescentes estão fora da sala de aula. É muito
triste ver o próprio ministro dizendo que a educação está no fundo do poço. Em contrapartida
temos professores e educadores competentes para reverter essa situação....................................
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RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar minha fala com uma boa notícia para Colatina, estive hoje em
uma audiência com o prefeito Sérgio Meneguelli, inclusive quero agradecê-lo pelo empenho,
ele ligou para o secretário de estado de Desenvolvimento Urbano, sobre a obra dos trinta e
sete milhões do Bairro Carlos Germano Naumann. Essa obra estava sendo licitada pelo
governo do Estado e o Estado entendeu juntamente com a Caixa Econômica, Ministério das
Cidades, que eles não têm a proximidade para acompanhar uma obra de tamanho volume e
impacto com a cidade de Colatina, ficando decidido que quem vai licitar essa obra vai ser
Colatina. Então nos próximos dias o secretário falou que estão terminando de fazer esse
convenio junto a Caixa onde o município de Colatina passa a ser o interveniente e o melhor de
tudo ainda, é que essa licitação vai ser na modalidade RDC – Regime diferenciado de
Contrato, aonde não vai se licitar o projeto, já vai ser uma licitação em que a empresa
vencedora vai ter que executar o contrato e a obra. É um modelo que foi utilizado nas obras
do PAC e é previsto na legislação federal e vai ser implantado em Colatina, e o Ministério das
Cidades já autorizou licitar o valor completo que são os trinta e seis milhões, então esse ano
ainda com o empenho do prefeito e sua equipe nós conseguiremos dar até início a essa tão
sonhada obra. Com relação a questão da ligação dos bairros Vicente Soella e João
Meneghelli, também coloquei essa questão junto ao prefeito, tem um problema que está
acontecendo naquela região que é uma desapropriação que deveria ter acontecido desde o
governo anterior no valor de duzentos mil reais, mas falta documentação daquela área, então
primeiro tem que acontecer a desapropriação para depois implantar essa melhoria e o devido
calçamento. O prefeito já autorizou o pagamento desse valor ao proprietário daquela região
para fazer a ligação dos bairros que é de fundamental importância para o desenvolvimento de
toda aquela região. Acredito que nos próximos meses esse problema também será
solucionado. Quero agradecer a equipe da dona Gina e ao prefeito mais uma vez que nos
próximos dias será iniciado o trabalho de regularização fundiária do Morro Liberatto, a única
Rua do Carlos Germano que está sem calçamento devido a um problema de documentação
daquela região que também estará sendo solucionado nos próximos meses. Gostaria de pedir
licença ao presidente da Casa para me ausentar do restante da sessão porque tenho um
compromisso agora inadiável........................................................................................................
Pela ordem, a Vereadora Audreya Bravo também pediu autorização para se ausentar da sessão
para participar de um importante evento no Teatro Marista........................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Antes de mostrar algumas fotos, na semana o colega Renann falou sobre a situação
no Pronto Socorro e algumas pessoas o parabenizaram e outras criticaram, uma das nossas
funções é fiscalizar e foi o que o Renann fez, eu o parabenizo pelo trabalho dele, trata-se do
Hospital Silvio Avidos e muitas pessoas podem entender que por ser do Estado o vereador
não tem que interferir. Mas tem sim. E da mesma forma na semana passada precisei utilizar o
serviço da delegacia de Colatina, com relação a quantidade de veículos abandonados nas ruas.
Vejam as fotos, esse carro está próximo ao SANEAR há quatro ou cinco anos que está parado
neste local. Outras fotos da Delegacia que está em péssimas condições físicas, simplesmente
deprimentes, infiltrações por todo lado, como que o policial pode trabalhar nessas condições?
Não podemos deixar de cobrar do governo do Estado, devemos cobrar sim. Vejam a
quantidade de moto apreendidas, cerca de noventa naquela área, vinte e um carros parados,
sendo dois da Polícia Civil que precisam de manutenção e que o governo do estado não faz.
Outro problema os carros abandonados podem servir de esconderijo, tem a questão da dengue,
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em uma rua onde fica a Escola Manhãs de Andrade com cerca de oitocentos alunos, tem a
APAE e os pais com filhos cadeirantes precisam parar em frente a APAE porque não existe
estacionamento, e isso acaba interferindo no fluxo do transito naquela rua onde funcionam
importantes estabelecimentos, sem contar com as buzinas que atrapalham os alunos da
referida escola. Esse transtorno acarreta problemas também para o trabalho da Polícia, uma
situação deprimente realmente, enfim, a gente vai fazer um requerimento para o nosso
secretário André e também para o Governo do Estado no sentido de tentarmos resolver esse
problema social em nossa cidade..................................................................................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar parabenizando toda a comunidade do Córrego do Espinho e
Córrego do Chapéu, pela belíssima festa realizada ontem, comunidades queridas que pode
contar com a gente sempre que precisarem. Gostaria de parabenizar, em nome do nobre
colega o Capitão Adeuir, todos que participaram da Festa do Soldado realizada ontem aqui na
cidade, mais uma forma de homenagear os nossos guerreiros de farda que estão para nos
guardar e ajudar a população. Aproveitando para agradecer ao nosso Sargento Rodrigues,
responsável pela guarita militar do bairro Vila Verde, ele vem desenvolvendo um belo
trabalho em toda a região de São Silvano, ele com sua equipe, os índices de furto e roubo
diminuíram significativamente, tem viaturas agora rodando todas as comunidades do
Simonassi, Padre Anchieta, Aparecida, enfim toda vizinhança, e em nome do Sargento, deixo
aqui meus agradecimentos pelo excelente trabalho. A nossa comunidade está sempre a
disposição do Sargento e sua equipe, obrigado pelo zelo e pelo profissionalismo. Gostaria de
falar de mais uma tragédia, mais um acidente com morte na Rodovia Gether Lopes de Faria,
em dois meses é o segundo acidente com morte no local, e eu quero deixar um apelo aos
secretários de transito e de obra, ao prefeito Sérgio, que seja feito um estudo sobre o que se
poderá ser feito no local para evitar que mais acidentes aconteçam. Se tivesse um redutor de
velocidade penso que poderia evitar muitos acidentes, por isso deixo meu apelo a todos que
puderem contribuir........................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura: em virtude de que na semana passada foi feita
uma reunião nesta Casa de Leis sobre a discussão do uso do uber, do aplicativo. Eu fui
abordado por algumas pessoas e eu não era sabedor de tal reunião. Tendo em vista que o
governo Temer sancionou dia 26/03/2018 a lei dos aplicativos. Esta Casa deveria se antecipar
pois a regularização é uma obrigação do município e do distrito caso Brasília. Então, para que
não sejamos pego de surpresa, acho que deveríamos nos movimentar para saber o que
realmente está acontecendo. Estive com alguns taxistas e eles não estão reclamando tanto do
uber, mas sim do mau uso deles aqui na cidade. Para se ter ideia, sexta e sábado no evento que
teve em nossa cidade, tinham mais de quarenta carros de Vitória fazendo esse trabalho. Quero
levantar essa questão para que nós vereadores não sejamos pegos de surpresa e tomemos as
nossas medidas..............................................................................................................................
TRIBUNA LIVRE: O senhor Germano Chimite se inscreveu para falar sobre como armazenar
água nas estradas íngremes. Ele falou de sua experiência em sua propriedade com relação a
construção de caixas secas, ele iniciou com dez, no segundo ano com quinze, e esse ano ele
conseguiu reter 90% da água dos morros que iria assorear o córrego da Puaia e
consequentemente o Rio Doce. Germano levou ao conhecimento do vereador Zaqueu e do
secretário de interior Bragatto, o qual fez umas quatro caixas secas na estrada da nascente do
Corguinho até o Rio Doce. Mas ele disse que é necessário cerca de cinquenta caixas secas.
Ele sugeriu a prefeitura a criar uma forma de ajudar a não assorear o Rio Doce fazendo caixas
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secas nas estradas, já que 60% do município de Colatina é montanhoso, inclusive a prefeitura
atender as propriedades rurais disponibilizando técnicos para acompanhar todo o serviço e
informar aos agricultores sobre a importância de eles prestarem esse serviço. Colatina tem um
agrônomo da INCAPER que é autoridade no Brasil em orientação de caixas secas, o que
muito ajudaria nesse projeto. Essa foi a sugestão apresentada pelo senhor Germano com
relação ao assoreamento dos córregos e do Rio Doce, a construção de caixas secas além de
fazer florestas e nascentes para salvar o querido Rio Doce..........................................................
A senhora Marlene Zanetti, cidadã colatinense veio falar sobre o direito de trabalhar. Ela
iniciou dizendo que não tem estudo para conseguir um trabalho em um escritório e por que
isso ela trabalha em uma calçada no centro da cidade de Colatina, vendendo produtos Natura
e tapawer. Recentemente a Polícia a retirou do trabalho e os fiscais da prefeitura também a
abordou por ela trabalhar na rua. Ela disse que quer entender qual o direito do ser humano.
Que ela precisa e depende desse trabalho para o seu sustento, que ela não tem de onde tirar o
seu ganho, e veio pedir as autoridades competentes que pensem a respeito, porque em
Colatina tem muito mais coisas importantes a fazer como a saúde que está uma vergonha, que
ela está aguardando uma consulta para sua neta há um ano e dois meses e que conseguiu em
outro município porque alguém a ajudou. Os fiscais e a Polícia estão perturbando a quem está
trabalhando nas calçadas ganhando o sustento de seus familiares, que ela quer ter o direito de
trabalhar com dignidade, e quer uma resposta por parte das autoridades, ela disse ainda que já
foi a Promotoria e não conseguiu nada, mas ela quer entender o porquê de ela e seus colegas
não poderem trabalhar na calçada se eles não têm outro trabalho, eles querem oportunidade de
trabalho e veio pedir ajuda............................................................................................................
O senhor Geraldo Neves Fonseca se inscreveu para falar sobre esportes para deficientes e
olimpíadas para cegos. Falar do Primeiro Festival Paraolímpico de Colatina, sobre a
importância desse evento para os deficientes. Segundo Geraldo, os deficientes eles precisam e
podem praticar algumas modalidades esportivas porque isso traz autoestima a eles. Com a
participação do seu professor, foi feita a divulgação da programação do Festival Paraolímpico
que terá início no dia 22 de setembro na UNESC onde será dado o início da abertura com três
esportes paraolímpicos: o atletismo, bocha e golbol. Esse festival começou com um projeto no
ano passado junto a CDV, com o comitê paraolímpico brasileiro, e Colatina é o único
município do estado a realizar esse festival. Destacou a importância e o objetivo de trazer a
autoestima para os deficientes e a implementação desse esporte em Colatina. A partir do ano
que vem eles pretendem incluir nas escolas a nível municipal, estadual e nacional. A CDV foi
contemplada junto ao Criança Esperança e agora esse esporte será implementado em Colatina,
destacaram a APAE que vem fazendo um belo trabalho nesse sentido, e que no próximo ano
pretendem fazer muito mais dentro das escolas, pediram o apoio dos senhores Vereadores e
convidaram a população colatinense e os vereadores a prestigiarem esse evento esportivo tão
importante para a categoria..........................................................................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 27 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: Primeira discussão do Projeto de Lei nº 061/2018 de autoria do
Vereador Jorge Luiz Guimarães, que dá nome a Avenida “Manoel Almenara Moreno” no
Loteamento Real Garden, Bairro fazenda Vitalli: “Aprovado por Unanimidade”.......................
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Primeira discussão do Projeto de Lei nº 072/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal,
que Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 6.503, de 13 de julho de 2018: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Primeira discussão do Projeto de Lei nº 073/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do
Nascimento que denomina Casa Mortuária “Ana Timóteo Araújo” localizada no Bairro Bela
Vista: “Aprovado por Unanimidade”............................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 091/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo ao senhor prefeito municipal, laudo técnico de todos os prédios públicos de
Colatina: “Aprovado por Unanimidade”.......................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 092/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo a secretaria municipal de cultura, laudo técnico de todos os prédios públicos:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 093/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo ao Major do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, laudo técnico de
todos os prédios públicos: “Aprovado por Unanimidade” justificado o voto do autor e do
vereador Wady José Jarjura..........................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 094/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo, a Defesa Civil, laudo técnico de todos os prédios públicos de Colatina:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 089/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz Guimarães,
requerendo informações sobre a localização da Rua “Solon Lopes” na comunidade Córrego
da Lavra: “Aprovado por Unanimidade”......................................................................................
Única discussão da Moção nº 086/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do
Nascimento, de congratulações ao senhor Alexsandro Pires Alves: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 087/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do
Nascimento, de congratulações ao senhor Tadeu Guimarães: “Aprovada por Unanimidade”.....
Todos de pé, fizeram um minuto de silencio pelo falecimento da Senhora Madalena Avancini,
do Senhor Negão Fotógrafo, da senhora Maria Teresa Bozi Ferreira e do senhor Antonio
Alves da Silva...............................................................................................................................
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, 03 de Setembro de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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