1

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 10 de Setembro de 2018.
Trigésima segunda Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos dez 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
077/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, referente a Mensagem nº 066/2018 que
Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial: “Ao presidente para
despacho”......................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 080/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito suplementar: “Ao presidente para despacho”....................
Projeto de Lei nº 081/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre
alterações no PPA – Plano Plurianual 2018/2021, de que Trata a Lei nº 6.456, de 23 de
novembro de 2017: “Ao presidente para despacho”.....................................................................
Projeto de Lei nº 082/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
alteração do artigo 3º da Lei nº 5.442, de 13 de outubro de 2008: “Ao presidente para
despacho”......................................................................................................................................
Projeto de Lei nº 085/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito adicional especial: “Ao presidente para despacho”...........
Da Mesa diretora da Câmara Municipal de Colatina, apresentando o balancete das receitas e
Despesas referente ao mês de agosto/2018: “Ciente”..................................................................
Projeto de Lei nº 086/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Ao presidente para despacho”....
Projeto de Lei nº 087/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Ao presidente para despacho”.....
Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 003/2018 de autoria de 1/3 dos Vereadores da Câmara
Municipal, que Modifica o Inciso I no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Municipal nº 3.547, de
05 de abril de 1990 – Lei Orgânica Municipal: “Ao presidente para despacho”..........................
Indicação nº 439/2018 de autoria do Vereador Wanderson Ferreira da Silva, solicitando
iluminação e corrimão na escadaria do Beco Tabajosses, Rua Orestes Bongiovani, Bairro São
Silvano: “Encaminha-se”..............................................................................................................
Indicações nºs: 440 e 441/2018 de autoria da Vereadora Audreya Motta França Bravo,
solicitando ornamentação na cor rosa no letreiro “Eu Amo Colatina” localizado na Praça
Municipal Madalena Becalli Binda, durante a campanha “Outubro Rosa”, e a substituição das
lâmpadas dos canteiros da Avenida Getúlio Vargas, centro, pela cor rosa: “Encaminham-se”...
Indicações nºs: 442, 443, 445, 446, 447, 450 e 451/2018 de autoria do Vereador Wady José
Jarjura, solicitando manutenção geral das placas de sinalização no cemitério Jardim da Paz no
Bairro São Judas Tadeu, a regularização e calçamento da Rua Olívio Costa, São Silvano,
quebra-molas na Rua Thiago Ângelo em São Silvano, levantar as tampas do PVS ao longo da
Avenida Castelo Branco, que liga os Bairros Aeroporto I, II e III, São Pedro, Santos Dumont,
Vila Amélia, Nossa Senhora Aparecida e Santo Antonio, e quebra-molas na Rua Bernardo
Augusto Sperandio, no Bairro novo Horizonte: “Encaminham-se”.............................................
Indicação nº 444/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, solicitando
abertura, patrolamento e cascalhamento da estrada em frente a Roda D’água no Córrego
Humaitá: “Encaminha-se”.............................................................................................................
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Indicações nºs: 448 e 449/2018 de autoria do Vereador Juarez Fadini, solicitando instalação
de braço de luz em frente a Igreja Católica no Bairro José de Anchieta, e a recuperação de
calçamento na Avenida Fioravante Rossi no Bairro São Braz: “Encaminham-se”.....................
Indicações nºs 452 e 453/2018 de autoria do Vereador Adeuir Francisco Rosa, solicitando
poda de arvores localizadas na Rua Sebastião Demétrio da Silva, no Bairro Colatina Velha, e
a substituição das lâmpadas, reparos na rede de iluminação pública na Rua Sebastião
Demétrio da Silva, Bairro Colatina Velha: “Encaminham-se”....................................................
Moção nº 090/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de falecimento da senhora
Benedita F. de Assis: “A ordem do dia da próxima sessão”.........................................................
Ofício 1.542/2018 da secretaria municipal de educação em resposta ao Vereador Marlúcio
Pedro do Nascimento: “Ciente”....................................................................................................
Ofício da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo em resposta a Vereadora Audreya
Motta França Bravo: “Ciente”......................................................................................................
Ofício 1143/2018/GIGOV/VT, informando Contrato de Repasse celebrado entre o município
de Colatina e a Caixa Econômica Federal: “Ciente”....................................................................
Da Câmara Municipal de Colatina convidando para Audiência Pública para debater e
esclarecer aos feirantes e população colatinense, o Projeto de Lei que Disciplina a
Organização e o Funcionamento das Feiras Livres de produtos oriundos de base familiar e/ou
artesanal em logradouros públicos, no dia 25 de setembro/2018 às 19 horas no plenário da
Câmara: “Ciente”..........................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Adeuir Francisco Rosa solicitou fazerem um minuto de silencio em
respeito ao falecimento do Senhor Edileu Barnabé Iglésias, morador do bairro Ayrton Senna...
Pela ordem, o Vereador Eliésio Bolzani solicitou a compreensão do plenário, para que o
secretário municipal de esportes, Alcenir Coutinho, possa usar a tribuna para fazer a prestação
de contas e falar do calendário esportivo, por um tempo compreensivo, uma vez que não
haverá tribuna livre nem lideranças partidárias............................................................................
Com a palavra, o Secretário Municipal de Esportes, Alcenir Coutinho, que iniciou fazendo
uma demonstração através do telão, das ações e trabalhos que a referida secretaria vem
desenvolvendo no município. Secretaria esta que foi criada há um ano, num evento que teve a
presença de uma pessoa importante no futebol brasileiro, o Zico, ídolo do Flamengo, que veio
fazer o lançamento da secretaria de esportes. O secretário apresentou imagens do evento. O
primeiro passo que o secretário priorizou, inclusive a pedido do prefeito Sérgio Meneguelli,
foi a recuperação do Estádio Municipal, ele apresentou fotografias do antes e depois do
estádio, explicou cada detalhe da reforma. Falou que foi um trabalho junto com a Fundação
Renova, e que foi essencial para a recuperação da parte estrutural de todo o estádio. Alcenir
destacou a realização do Campeonato Estadual Rural, promovido pela SESPORT, que com
parcerias de empresas a secretaria conseguiu acertar também a estrutura da piscina do estádio,
e que agora com emenda do deputado Foletto, que está em tramitação, farão melhorias nos
campos dos bairros Ayrton Senna e Bela Vista, ele acredita que até o dia 20 o projeto estará
pronto para a liberação dos recursos. Disse que já foi solicitada ao governo do Estado a
construção de um novo ginásio de esportes para a cidade porque Colatina precisa ter um
ginásio em condições de realizar competições, e que ao longo do tempo foi feito o relatório
das atividades, foi feita ampliação na secretária dos núcleos de atividades, além da ginástica
rítmica, agora o futebol de campo, futebol set, natação, futsal, randbol e besoccer. Aconteceu
também a distribuição de materiais aos campeões do futuro em vários Bairros da cidade, foi
feito o cadastramento e a distribuição dos uniformes. Algumas competições já foram
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realizadas em várias modalidades, como a corrida rústica Princesa do Norte, o campeonato de
categoria de base e o campeonato máster. Ele ainda destacou uma conquista forte da secretaria
que foi a volta para participar da Copa a Gazetinha, que há muitos anos Colatina não
participava, e que no ano passado já foi realidade, falou do Torneio de futevôlei e varias
competições que a secretaria apoiou em várias comunidades, destacou o torneio de campo, a
corrida da OAB, disse que em menos de um ano todas essas atividades foram realizadas,
inclusive a aquisição de um trator para cortar a grama do estádio. Esse ano a secretaria está
prestes a começar a disputa de mais uma competição importante para a cidade que é o
campeonato Veterano que inicia sábado e convidou a população e os vereadores a prestigiar
esse evento. A secretaria está abrindo um leque para o esporte e o principal objetivo que vai
acontecer é o FUNDESCOL, que vai ser fundamental para alavancar o esporte na cidade de
Colatina em varias outras modalidades. O secretário finalizou com um vídeo mostrando o
estádio municipal que, segundo ele, hoje é um cartão postal e um orgulho da cidade de
Colatina.........................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Bolzani apresentou Requerimentos de Urgências especiais aos
Projetos de Leis nºs; 077, 080, 081, 082 e 085/2018, todos de autoria do Poder Executivo
Municipal......................................................................................................................................
ORADORES: JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de agradecer ao prefeito Sérgio Meneguelli e ao secretário de
Transito, Transporte e Segurança, pois estivemos na Grande Maria das Graças demarcando os
locais onde serão feitas as faixas elevadas, sendo em frente ao Colégio Antonio Nicchio, a
Castelo Branco, a Rota vazada do Pancieri e próximo ao Ferreiro na Avenida Brasil, obras
importantes que finalmente serão efetuadas. Não poderia deixar de dizer aos moradores do
bairro Luiz Iglésias que foi protocolado na prefeitura municipal de Colatina na última sextafeira o tão sonhado projeto de expansão do Posto de Saúde, emenda do deputado federal
Paulo Foletto, sendo que a primeira parcela já está liberada desde o ano passado. Graças a
Deus essa obra em breve será concluída, tenho a certeza de que o prefeito sabe da importância
da mesma, inclusive peço ao prefeito, a Dona Giovana Serafini e a dona Lusilene, secretária
de saúde, que se empenhem o mais rápido possível e assinem a liberação para que possa ser
licitada essa obra de tamanha importância, que poderemos inclusive ter consultório dentário
naquela região, que é tão precária. Fica aqui meu apelo para que o mais breve possível
possam liberar para que enfim essa emenda seja utilizada, emenda essa que eu tinha medo de
perder, mas graças a Deus e ao empenho do glorioso engenheiro João Virgilio, que está
sempre lutando para que não percamos as emendas dos nossos deputados. Venham de onde
vierem, todas serão muito bem vindas. Como emendas da pavimentação asfaltica que o
vereador Eliésio pediu hoje regime de urgência para que esse dinheiro seja liberado e a nossa
luta aqui dês de o início do mandato, seja realmente resolvida porque ela vai ligar a 259 a
cidade de Colatina desafogando bastante o nosso transito, aproveito para parabenizar o
prefeito e o engenheiro João Virgilio Avancini pelo empenho....................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Ouvi atentamente as palavras do nosso secretário de esportes e fiquei
muito feliz porque além de eu gostar do esporte, também estamos nos organizando para ter
em nossa cidade a Corrida de Kart e contamos com o apoio do secretário. Há algumas sessões
eu falei sobre situações que estavam na minha comunidade do Bairro Ayrton Sennna, mais
precisamente ocorrendo na Escola João Manoel Meneghelli, que estava sem vigia nos finais
de semana e feriado, e vândalos estavam ateando fogo na escola, pulando o muro, quebrando
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as vidraças, mas quando através dessa tribuna pedimos ajuda a comunidade e a secretária de
educação inclusive, depois de minha fala aqui, alguns moradores da vizinhança passaram a
observar e a ajudar voluntariamente e graças a Deus hoje a secretária nos informou que um
funcionário já está atuando na escola nos finais de semana. Então a nossa comunidade ganhou
mais esse presente, pois agora com esse profissional toda a comunidade ganha porque vai
manter a ordem e a decência do patrimônio público, como ainda vai resgatar as nossas
atividades escola com a comunidade, comunidade com a escola, que na verdade são várias
modalidades esportivas, reuniões dos desbravadores, a utilização da comunidade de um modo
geral, por isso queremos agradecer a secretária pelo empenho, agradecer ao prefeito Sérgio, e,
em nome da minha comunidade, dizer que esse foi mais um presente que os moradores
ganharam, embora continuemos ansiosos pela academia popular, aguardando ansiosamente.....
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de iniciar agradecendo ao secretário municipal de esportes
Alcenir Coutinho por estar nos ajudando na quadra do Bairro Aparecida. Senhor presidente,
foi dão início a operação tapa-buracos na Rua Dido Fontes no bairro Aparecida, falei com o
Ito, ele que tem feito um trabalho brilhante na secretaria de obras e conhece a nossa cidade
como ninguém, para que seja feito ali um asfalto de primeira qualidade, pois ali é linha de
ônibus e o transito intenso, hoje a situação é critica, inclusive amanha vou procurar o prefeito
para pedir um asfalto que possa durar por muitos e muitos anos. Precisamos resgatar toda a
Rua Dido Fontes, pois é buraco para todo o lado, não tem condições, o asfalto foi feito em
1990, e agora precisa de material e de um trabalho digno para o bem estar dos moradores.
Estamos aqui pedindo a administração que tome uma posição e faça uma obra de qualidade
porque a população merece. Gostaria de mandar um abraço para minha filha Natália e minha
neta Olívia que estão na cidade, minha neta que é americana, e também um abraço as minhas
filhas Marília, Mariana e minha esposa Jane................................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de dizer que participei de uma reunião no 8º Batalhão com comerciantes,
moradores, o Tenente Coronel Rômulo, o capitão Batista, onde os moradores de Baunilha
solicitaram maior atenção no que diz respeito a questão da segurança. É o que nós todos
clamamos. Percebi a disposição do Comandante do 8º Batalhão em atender aquela
comunidade, e vi também as dificuldades que ele tem para ter essa abrangência toda de
segurança pública com a falta de efetivo, de equipamentos, mas ele nos prometeu e foi
sensível as reivindicações dizendo que vai melhorar a segurança daquele Distrito. Uma vez
que baunilha está crescendo muito, várias empresas se instalando, muitas pessoas de fora, o
que está trazendo insegurança para aqueles moradores. Recentemente teve um roubo em um
estabelecimento comercial. Gostaria de dizer que a população de Baunilha pode contar com o
apoio da Polícia Militar, mas que precisam registrar todas as ocorrências, até porque as
Instituições de Segurança Pública precisam tomar conhecimento, pois em cima dessas
ocorrências é que nós empenhamos o nosso Policiamento. A partir desta data Baunilha pode
contar com uma melhor atenção por parte da Polícia Militar. Quero dizer ainda que estou
muito satisfeito com a secretaria municipal de Obras, hoje teve início da nova construção do
abrigo de ônibus na bifurcação existente em frente à Igreja Maranata do bairro Colatina
Velha, as grades de proteção e o guarda-corpo já foram assentados, conversei com o
superintendente Ito e ele vai inclusive fazer a grade de proteção sobre o muro, vai fazer um
cômodo embaixo do abrigo para guardar os equipamentos de trabalho dos nossos garis,
reivindicação antiga dos garis, estou muito satisfeito, porém, lembrando que estamos
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aguardando os dois redutores de velocidade que tanto almejamos, inclusive na construção do
abrigo um cidadão fez essa cobrança, e eu disse a ele que com certeza vai sair. Colatina Velha
também está realizando aulas de zumba, todas as segundas-feiras das 18 às 19 horas, as
quintas-feiras das 19 às 20 horas. As aulas estão bombando e todos estão convidados a
participar, pois atividade física é saúde.......................................................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Venho aqui cobrar uma situação da administração municipal com relação à aplicabilidade da
lei 6.455, de 23 de novembro de 2017, que Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados
ou estacionados em situação que caracterize seu abandono. Prestem atenção população, temos
em Colatina aproximadamente noventa veículos abandonados na cidade. Temos uma lei que
nos dá direito a remoção desses veículos sem ônus para o município. A lei diz que todos os
veículos, carcaças, chassis, ou parte de veículos abandonados em via pública deverão ser
removidos. Temos essa lei, foi um debate aqui nesta Casa, semana passada o colega Charles
falou aqui sobre as viaturas da Polícia Civil que estão abandonadas. A nossa cidade está um
caos. O município, para a execução desse trabalho, ele não vai ter despesas porque na própria
lei diz que o veiculo vai ser rebocado e vai ser leiloado, e o dinheiro ficará para o município,
desde que cumpra um prazo. O veiculo, motorizado ou não, que se encontrar no mesmo local
em via pública num prazo de sessenta dias ou mais... Só em São Silvano nós temos de seis a
sete veículos estacionados há mais de cinco anos na Rua Antonio Engracio, em frente a ACD
tem um gol há mais de cinco anos, na Praça do Honório Fraga tem veículos parados há mais
de seis anos, e no centro da cidade em frente ao restaurante popular também. Nós precisamos
usar o que nós temos, nos votamos aqui e temos que usa Ra aplicabilidade da lei, essa é a
nossa função. Sendo assim, vamos fazer com que as pessoas respeitem as leis em nossa
cidade. Esse é um alerta que muitas vezes passa despercebido, o tempo vai passando e muita
das vezes a aplicabilidade da lei adormece na prefeitura. Aparteando, o vereador Charles: na
semana passada eu cobrei a aplicabilidade dessa lei, segundo Zé Paulo, em breve será
executada essa lei, e quero parabenizar o nobre colega pelo assunto, me coloco a disposição
para juntos cobrarmos junto a prefeitura. Voltando, o orador continuou: a gente tem que
cobrar porque muitas das vezes nos vereadores nos acomodamos. No parágrafo único dessa
lei diz que fixa o município de Colatina autorizado a firmar convenio com instituição privada
para o serviço de remoção dos veículos abandonados sem criar ônus para o município. E nós
temos que cobrar porque esses veículos estão servindo de esconderijo de bandido, dengue,
todos os perigos possíveis e estão em várias ruas da nossa cidade. Na subida do Jacarandá tem
um veículo golfe, de cor vinho, sem pneu, roubaram, e continua lá, e o proprietário vai fazer o
que. Isso, se a gente passar a executar, passa a ser recurso para o nosso município e qualidade
de vida para os moradores. A gente sabe das dificuldades de o município conseguir uma área
para colocar os veículos, mas vamos ter um prazo de noventa dias, a partir do momento de
firmar um convenio com empresa para fazer essa remoção, em noventa dias podemos resolver
o problema em nossa cidade, e quando o cidadão souber que o veiculo vai ser guinchado, ele
não vai deixar mais. Estão deixando porque sabem que não vai acontecer nada com eles, não
vai ser afetado em nada. Vamos fazer a nossa parte.....................................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Na ultima segunda-feira eu levantei uma fala sobre uma reunião que eu fui
convidado a participar com os moradores do bairro São Vicente, da qual a reivindicação deles
seria uma unidade de saúde no bairro para melhor atender aquela população. A reunião foi
bem produtiva, até porque eu fiz algumas colocações passando para eles a possibilidade de a
5

6

gente estar construindo um posto de saúde no bairro seria remota, iria demorar alguns anos ou
até mesmo nem sei se conseguiríamos chegar a construir, até porque tem algumas unidades
em Colatina que foram investidos valores até um pouco acima e que as vezes nem teria tanta
necessidade, mas não vou entrar nesse mérito. Na ultima semana estive com a secretária de
saúde Lusilene, juntamente com alguns coordenadores e tivemos uma boa resposta, a
secretária ela está se empenhando inclusive com os médicos, para que possam ver um local no
referido bairro para atender a comunidade. Eu quero parabenizar a secretária pelo trabalho
que vem desempenhando a frente da referida secretaria e dizer que ficamos felizes com a
resposta, está sendo feita uma vistoria para estruturar esse local para ser implantado
equipamentos para prestar atendimentos aos moradores de São Vicente de uma a duas vezes
por semana. Quero dizer aos moradores de São Vicente que tenham paciência porque as
coisas estão caminhando, vamos ter mais calma que vai sair, faltam ainda alguns ajustes, mas
a secretária já adiantou que a situação está sendo colocada em pratica para em breve atender
aos moradores. Parabenizo novamente a secretária juntamente com a administração da
prefeitura.......................................................................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de falar sobre a nossa secretária municipal de saúde, a senhora Lusilene,
conhecida como a Lú da saúde, em conversa com ela hoje a respeito de uma parceria que ela
fez com a juíza Simone Tedoldi, aproveitando os detentos do semiaberto, em dois meses ela
reformou o posto de saúde de Colatina Velha, o imóvel está ficando um brinco, material da
prefeitura e os detentos trabalham, dentro da lei, com isso os detentos ganham na redução da
pena, e o município economiza nas finanças. Acho essa parceria importante, temos vários
postos de saúde que estão precisando desses olhares, de algumas reformas, e aproveito para
parabenizar a secretária Lusilene, extensivo a administração do prefeito Sérgio, pela escolha
feliz que fez, realmente gostaria de parabenizar de coração. Nobres colegas, sobre a questão
da aplicabilidade da lei, dita pelo colega Jarjura, nós votamos no dia 20/03/2018, uma lei
abrangendo o estacionamento rotativo de três ruas do município, que eu tenho conhecimento
que tem gente chegando em vias de fato, nas três ruas, e não estamos vendo a aplicabilidade
dessa lei. Um desrespeito a esta Casa. Para cobrar do político tem muita gente, mas quando a
gente aprova uma lei ela não vem sendo cumprida. De
quem é a obrigação de fazer essa
aplicabilidade? Do secretário de transito? É do prefeito, é da FACOM? Gostaria que houvesse
respeito para com a população de Colatina e também esta Casa de Leis. Acho que a empresa
FACOM deixa muito pouco para o nosso município, penso que devemos rever esse contrato
senhor presidente, mas infelizmente até onde eu sei isso é impossível. A verdade é que quero
saber de quem é essa responsabilidade com relação a essas três ruas que aprovamos para que
possam ter estacionamento rotativo..............................................................................................
ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Eu apresentei uma moção que foi aprovada por unanimidade, de aplausos e
congratulações a nossa amiga Paloma Silva Pereira, muito dedicada nos estudos e pela graça
de Deus hoje ela está formada em odontologia, e para nós é uma honra muito grande, a gente
sabe do esforço da sua família inclusive, ela conseguiu galgar essa digna profissão. Gostaria
de pedir permissão ao presidente desta casa para fazer a entrega pessoalmente a jovem
Paloma dessa homenagem singela, porém de coração. Que a família possa vir aqui a frente, a
Paloma, o Paulo Pereira e Maria da Penha, e os demais familiares, vamos fazer um registro
desse momento importante com uma simples homenagem de reconhecimento ao esforço dessa
jovem odontóloga..........................................................................................................................
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JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Gostaria
de parabenizar o secretário de esportes Alcenir Coutinho, pelo excelente trabalho, e também
ao Toninho pela organização do Jogo da Solidariedade que aconteceu no sábado. Gostaria de
mostrar uma situação de um trecho que requer o olhar do prefeito, aquele trecho do bairro São
Braz, próximo ao colégio frei Isaias, a antiga cerâmica Marino, há uma cratera há anos e
precisa ser recuperado, inclusive na minha indicação eu solicitei o calçamento e uma boa
camada asfaltica também, pois há um trafego grande de veículos, justamente em um local
cercado por empresas e instituições de educação como a UNESC, o Frisa, e outras indústrias,
muitos carros passando a todo o momento, quando veículos grandes não há como passar.
Aparteando, o Vereador Jorge: o senhor está coberto de razão, aquela região precisa de um
muro de arrimo de contenção, a prefeitura tem que tomar uma posição o mais breve possível
para evitar esse caos que vem acontecendo no local. Voltando, o orador continuou: muito
obrigado pela colaboração. Realmente eu insisto e peço ao prefeito Sérgio, ao superintendente
Ito, por favor, que possa tomar as providências antes que um acidente grave aconteça naquele
trecho, como já disse anteriormente, o local é de grande movimento de veículos, inclusive
veículos pesados............................................................................................................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Hoje venho a esta tribuna muito feliz, não só por mim, mas pela
população colatinense, principalmente as pacientes oncologicas que fazem tratamento no
Hospital São José. Temos uma luta em defesa a esses pacientes inclusive de municípios
vizinhos que fazem tratamento aqui, e na semana passada finalmente foi assinado o contrato
entre o Governo do Estado e o Hospital São José, tendo em vista que o governador Paulo
Hartung já havia liberado os recursos para as reconstruções mamarias nas pacientes que
aguardam ha bastante tempo a reconstrução de suas mamas. Os médicos e toda a equipe do
São José já estão providenciando para inicio da chamada dessas mulheres que aguardam
ansiosamente. É uma vitória e uma conquista muito importante para essas mulheres, para esta
Vereadora que está falando também em defesa dessas pacientes, é uma vitória para a
Associação Amigas para o Bem Viver, da qual eu faço parte como voluntária há vários anos,
que estamos em defesa e na luta pelo bem estar dos pacientes oncológicos. Eu sempre falo,
quem tem câncer tem pressa, e quem está precisando ter a sua saúde, ter a sua mama
reconstruída, ninguém imagina a alegria e a felicidade dessas pacientes, que na verdade vai
aumentar inclusive a autoestima da mulher. Em nome de todas essas mulheres eu quero
agradecer ao secretário estadual de saúde, ao nosso governador Paulo Hartung e todas as
pessoas empenhadas na concretização desse direito, e com certeza vamos avançar ainda mais,
estamos na luta pela radioterapia, esse é um compromisso que eu fiz no início do meu
mandato, estar em defesa da saúde, não só das mulheres, mas de todas as pessoas que
precisam de tratamento digno. Estamos em busca da aplicação da legislação para que esses
pacientes não percam mais tempo. Com relação ao projeto da secretária de saúde a Lusilene,
em parceria com a Vara de execução penal, utilizando a Mao de obra dos internos dos
presídios, mas a gente vem recebendo muitas reclamações com relação a saúde de Colatina,
principalmente dos usuários do CRAS Vila Real, estou aqui com vários bilhetes de
reclamação sobre a falta de atendimento medico, a redução de fichas, então quero dizer que
vou procurar a secretária e também com o prefeito para poder dar uma satisfação, inclusive a
população de Barbados que tinha pediatra de 15 em 15 dias, agora não tem mais......................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Estive hoje na prefeitura, depois de receber muitas perguntas da população, para
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sanar algumas duvidas com a nossa chefe de gabinete Kátia, e gostaria de dizer pra população
que o novo local da feira Livre da cidade, está passando pela pintura e assim que disponível,
vai ficar livre para o estacionamento novamente, portanto, a população vai poder continuar
estacionamento no local. Há um ano e meio apresentei um projeto aqui exatamente com o que
está acontecendo hoje, durante a semana o estacionamento, e no final de semana a feira Livre.
Então depois de um ano e meio a gente vê o nosso projeto sendo aproveitado pelo prefeito, eu
fico feliz e agradeço por ter contribuído e mostrado que esse projeto daria sim para atender as
duas demandas num só local. Hoje com alegria eu gostaria de agradecer ao secretário de
agricultura e ao prefeito Sérgio por ter aceitado e viabilizado esse projeto.................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Em todas as sessões faço a leitura de pedidos de vários quebra-molas, somente hoje
acho que eu li umas dez. Eu gostaria de dar os parabéns ao secretário de transito André, pela
sinalização feita nos Bairros Santo Antonio, Vila Amélia, com o novo asfalto, obra de
primeira qualidade, inclusive aproveito para dar os parabéns a Polícia Militar que no ultimo
domingo estava fazendo blitz. Vale reforçar que não é somente quebra-molas que resolve, se
o condutor obedecer a sinalização e tiver fiscalização como aconteceu no domingo, tenho a
certeza de que muitos acidentes deixarão de acontecer. Gostaria de falar sobre o assunto do
colega Eliésio, sobre o contrato de expansão de estacionamento, fica muito claro que quem
tem que definir é o prefeito, mesmo que nós aprovamos a lei, não foi feito um estudo de
viabilidade técnica pela empresa contratada para ver se realmente ela vai ter interesse em
expandir o estacionamento. Então o prefeito tem que ordenar a empresa junto com o
secretário de transito, isso vai ter um aditivo contratual porque vai aumentar o numero de
vagas e automaticamente aumenta a arrecadação da empresa. Não depende da empresa e sim
do poder publico municipal para notificar a empresa dando a ordem de serviço. Com relação a
questão colocada pelo vereador Jarjura, eu questiono qual a empresa que vai interesse de
explorar um pátio ou colocar guincho para retirar os carros abandonados? Nenhuma. O
município tem recursos para montar o próprio pátio, esse é um ônus que o município tem que
suportar, aquilo vira sucata, aquilo vai a leilão. Mas como temos arrecadação do valor das
multas, do valor dos busdoor, do rotativo, o município tem como suportar sim essa despesa
para contratar os guinchos e o pátio. Gostaria de convidar o colega Epifânio Sebastião da
Silva, nascido em Afonso Cláudio, para hoje com o maior orgulho, receber um titulo de
cidadão colatinense.......................................................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Pegando um gancho na fala do colega Jorge com relação a reforma da Unidade do
posto de saúde do Bairro Luiz Iglésias e parabenizar o envolvimento, pois é um bairro de
pessoas trabalhadoras que merecem ter uma unidade reformada para atendê-los com
dignidade. Com relação a questão de emprego, Colatina está tomando uma carroçada de uns
trinta a zero de Linhares. Estamos vendo empresas as indo para Linhares. Temos a obrigação
de ter em nosso município uma secretaria para captar empresas a se instalar em Colatina,
porque estamos literalmente comendo poeira. Temos que pensar em gerar empregos, e uma
das maneiras de gerar um pouco de emprego é através da construção civil, essas emendas
parlamentares de todos os deputados que colocam em nossa cidade é importante que venham
porque pelo menos a construção civil vai ter uma movimentação. Pegando um gancho na fala
do colega Jarjura e do Renann com relação aos veículos abandonados na cidade, creio que o
numero é bem maior, cerca de cento e cinquenta, só na Rua do SANEAR tem 21 carros e 90
motos dentro da Policia Civil, uma vergonha para a nossa cidade. O problema dos carros,
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Colatina consegue resolver em cinco meses, dois para colocar a placa para o dono ficar
sabendo e três meses para colocar em leilão. Com isso limpamos o pátio, fácil para resolver.
Basta boa vontade.........................................................................................................................
JUAREZ VIEIRA DE PAULA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Hoje eu não poderia deixar de falar que sábado estive na Feira Livre, a gente sabe
que ela vai mudar de local, passará em frente a Avenida Delta, e os feirantes estão muito
preocupados porque falam em retirar os carros que eles deixam ao lado da sua banca, na sua
barraca, todos eles estão realmente muito preocupados com essa situação. Gostaria de fazer
um apelo ao prefeito que deixe os feirantes com seus veículos junto a suas barracas, porque
eles precisam carregar suas mercadorias, caso contrário, vai se criar um transtorno muito
grande para essa categoria, que o prefeito olhe com carinho esse pedido em favor do povo do
interior, que tantas dificuldades enfrentam para trazer o alimento até a cidade, por isso deixo
aqui esse apelo ao prefeito Sérgio para ajudar essas pessoas. Inclusive hoje foi lido um
convite para a Audiência Pública que será realizada aqui nesta Casa, no próximo dia 25, para
discutirmos e debater o projeto de lei que está na casa há tempo, para que possamos debater
juntamente com todos os interessados que envolvem a feira e o nosso interior, todos estão
convidados....................................................................................................................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de reforçar a fala do nobre colega Juarez, nós também temos
recebido pedido de alguns feirantes com relação a essa mudança, a preocupação é geral e eu
quero aqui reforçar o pedido junto ao prefeito para que essa questão seja revista, tenho a
certeza de que com bom senso, esses trabalhadores sofridos, que passam muitas noites em
claro para vender seus produtos. Seria importante o prefeito rever esse problema, que o líder
do prefeito nesta casa o colega Eliésio, possa interferir no sentido de ajudarmos essa categoria
fundamental para a vida da população. Colega Charles, gostaria de pedir mais uma vez ao
nosso prefeito, ao diretor do SANEAR, como vereador e morador de Boapaba, temos
recebido muita cobrança com relação a questão da limpeza do nosso Distrito que hoje é
Bairro, pois há muito tempo não vemos nenhum funcionário fazendo a limpeza daquela
localidade. E como Boapaba, Baunilha está na mesma situação, muitas reclamações, sei que
esforços estão sendo feitos, mas é complicado para a gente que reside em um bairro
representando os moradores somos constantemente cobrados pelos serviços não realizados,
por isso gostaria de pedir ao prefeito e ao pessoal do SANEAR possam resolver essa situação.
Não poderia deixar de parabenizar o secretário municipal de esportes Alcenir Coutinho pela
dedicação juntamente com sua equipe em favor do esporte, sempre digo que ninguém faz
nada sozinho, e estamos vendo que há uma equipe nessa secretaria fazendo um excelente
trabalho. Da mesma forma vemos no SANEAR uma equipe comprometida com o município,
espero que o problema de limpeza de Boapaba seja resolvido, e eu só posso pedir que Deus
abençoe a cada um, pois tenho a certeza de que o fruto do bom trabalho chegue até a
população......................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura: Senhor presidente, vou antecipar um
requerimento que vou fazer porque é impossível a prefeitura trabalhar desse jeito. Foi feito
um protocolo nº 26515/2017, chegou na prefeitura em 2017, e na SEDUMA, chegou agora
dia 07/08/2018. Esse protocolo ficou estacionado, para análises, no setor de tributos, e na
secretaria da fazenda. Gostaria que esta casa fizesse um requerimento de autoria da edilidade
para saber o motivo de ter ficado tanto tempo parado nesses dois setores atrapalhando uma
obra do grupo São Bernardo, que pretende fazer a clinica da Mulher em Colatina. Esse
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processo ficou parado por mais de um ano em duas secretarias. Peço aos colegas que assinem
esse requerimento de extrema importância, pois é um absurdo, é um caos na administração......
Com a palavra, o presidente Vereador Jolimar Barbosa da Silva: como foi decidido que
durante o período eleitoral não teremos nem tribuna livre nem lideranças partidárias, dessa
forma as sessões serão conduzidas até as eleições. Em discussão os Requerimentos de
urgências especiais aos Projetos de Leis nºs: 077, 080, 081, 085 e 088/2018 todos de autoria
do Poder Executivo Municipal. Na discussão do requerimento de urgência ao Projeto de Lei
nº 085/2018, a Vereadora Audreya Bravo discutiu e votou contra. Os Vereadores Eliésio
Bolzani, Charles Luppi, Wady Jarjura e Jolimar discutiram o requerimento de urgência e
justificaram seus votos também....................................................................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 03 de Setembro de 2018: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
ORDEM DO DIA: única discussão do Projeto de Lei nº 077/2018 de autoria do Poder
Executivo Municipal, referente a Mensagem nº 066/2018 que Dispõe sobre a autorização para
abertura de crédito adicional especial: “Aprovado por Unanimidade”........................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 080/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 081/2017 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
dispõe sobre alterações no PPA – Plano Plurianual 2018/2021, de que Trata a Lei nº 6.456, de
23 de novembro de 2017: “Aprovado por Unanimidade”............................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 082/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre alteração do artigo 3º da Lei nº 5.442, de 13 de outubro de 2008: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 085/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial: “Aprovado por
Maioria”, com o voto contrario da Vereadora Audreya Motta França Bravo”.............................
Única discussão do Projeto de Lei nº 076/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
autoriza cessão de veículos e equipamentos/materiais permanentes, através de contrato de
cessão de uso, destinado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina –
APAE: “Aprovado por Unanimidade”..........................................................................................
Segunda e última 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”................................................................
Segunda e última 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: em
virtude de a discussão estar sendo um tanto quanto polêmica, o presidente suspendeu a Sessão
por cinco minutos para melhor análise do mesmo. Transcorrido o prazo, foi reaberta a sessão
e colocado em discussão o Projeto, que foi “Rejeitado por Unanimidade”. E foi discutido
pelos Vereadores Juarez Fadini, Wady José Jarjura, Eliésio Bolozani e Renann Bragatto.........
Segunda e última discussão do Projeto de Lei nº 073/2018 de autoria do Vereador Marlúcio
Pedro do Nascimento, que Denomina Casa Mortuária “Ana Timóteo Araújo” localizado no
Bairro Bela Vista: “Aprovado por Unanimidade”........................................................................
10

11

Única discussão do Requerimento nº 095/2018 de autoria do Vereador Juarez Viera de Paula,
requerendo informações sobredestino final do incentivo do PMAQ (Programa Nacional de
Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Bàsica) e esclarecimentos sobre a aplicação
do incentivo financeiro do Fundo nacional de saúde no município: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 096/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula,
requerendo esclarecimentos sobre o horário de saída das crianças que frequentam a CEIM
Santo Antonio, no período vespertino, no Bairro Santo Antonio: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 088/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de
aplausos ao senhor Mário Sergio Pinto Soares: “Aprovada por Unanimidade”...........................
Única discussão da Moção nº 089/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi, de
pesar pelo falecimento da senhora Maria Tereza Bosi Ferreira: “Aprovada por Unanimidade”..
Todos de pé fizeram um minuto de silencio pelo falecimento do senhor Edileu Barnabe
Iglésias..........................................................................................................................................
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, 10 de Setembro de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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