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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 17 de Setembro de 2018.
Trigésima terceira Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos dezessete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se a Câmara
ordinariamente. A sessão foi aberta pelo vice-presidente o Vereador Charles Henrique Luppi,
e havendo quorum para a abertura da Sessão, ele 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 088/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre autorização para
abertura de crédito adicional especial: “Ao presidente para despacho”......................................
Projeto de Lei nº 089/2018 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 090/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
alterações dos Artigos 1º, 9º, 10º, 11º, 12º, 14º, 17º, 21º, 39º e o anexo I de que trata o artigo
2º, todos da Lei nº 6.499, de 20 de junho de 2018, que Dispõe sobre as Diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências:
“Ao presidente para despacho”.....................................................................................................
Projeto de Lei nº 091/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito adicional especial: “Ao presidente para despacho”............
Projeto de Lei nº 092/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza celebrar
com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina, termo de cessão
de uso da área para execução de obra: “Ao presidente para despacho”.......................................
Projeto de Lei nº 093/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza celebrar
com as Cáritas Diocesana de Colatina, termo de cessão de uso da área para execução de obra:
“Ao presidente para despacho”.....................................................................................................
Projeto de Lei nº 094/2018 de autoria do Vereador Renann Bragatto Gon, que denomina Rua
“Rafael dos Santos Forza” no Bairro Fazenda Vitalli: “Ao presidente para despacho”..............
Requerimentos nºs: 097 e 098/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique Luppi,
requerendo informações a secretaria municipal de Transito e ao Secretário de estado de
Segurança Pública e Defesa Social, sobre os carros e motos abandonados no pátio da Polícia
Civil e na Rua Benjamim Costa, Bairro Marista: “A ordem do dia da próxima sessão”.............
Requerimento nº 099/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, requerendo
informações sobre o horário inicial e termino do estacionamento rotativo: “A ordem do dia da
próxima sessão”............................................................................................................................
Requerimentos nºs: 100 e 101/2018 de autoria do Vereador Juarez Fadini, requerendo
informações sobre as obras referentes ao esgotamento sanitário, lado norte e lado sul de
Colatina, ao secretário municipal de Obras e ao senhor prefeito municipal de Colatina: “A
ordem do dia da próxima sessão”.................................................................................................
Requerimento nº 102/2018 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, requerendo
informações sobre a empresa vencedora da licitação para a iluminação do município e as
obrigações da mesma: “A ordem do dia da próxima sessão”.......................................................
Requerimento nº 103/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, requerendo ao senhor
prefeito, solicitação ao Ministério da Cidade, o projeto de Abrigo Padrão em Colatina: “A
ordem do dia da próxima sessão”.................................................................................................
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Moção nº 091/2018 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, de pesar pelo
falecimento da senhora Valdete das Graças Cardoso Rocha: “A ordem do dia da próxima
sessão”...........................................................................................................................................
Moção nº 092/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de pesar aos familiares da
senhora Rosa Maria Comério Vieira: “A ordem do dia da próxima sessão”................................
Moção nº 093/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, de aplausos a Banda de Congo
de São Benedito, do distrito de Paul de Graça Aranha, pelos 67 anos de existência: “A ordem
do dia da próxima sessão”.............................................................................................................
Indicação nº 454/2018 de autoria da Vereadora Audreya Motta França Bravo, solicitando
nova pintura na faixa de pedestre localizada na Rua Jerônimo Monteiro, Bairro Santa Cecília:
“Encaminha-se”............................................................................................................................
Indicação nº 455/2018 de autoria do Vereador Juarez Vieira de Paula, solicitando
cascalhamento na serra a Dário Haese, sentido fazenda Pretti, sentido Córrego Jequitibá, em
São João Pequeno: “Encaminha-se”.............................................................................................
Indicações nºs 456, 457, 458, 459 e 460/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura,
solicitando a reativação e reforma do Posto de saúde do Bairro José de Anchieta, ao senhor
prefeito municipal e ao secretário municipal de saúde, visita técnica na Avenida Vitório
Damiani, Bairro São Miguel, visando a construção de proteção ao longo da mesma, bem
como na Rua Afonso Cláudio, Bairro São Marcos, construção de escadaria: “Encaminhamse”..................................................................................................................................................
Ofício GAPRE 538/2018 encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO, relativo ao 3º bimestre de 2018, da Prefeitura Municipal de Colatina: “Ciente”.............
Ofício GAPRE 541/2018 encaminhando o Balancete da Despesa e Receita arrecadada da
Prefeitura Municipal de Colatina, referente ao mês de agosto/2018: “Ciente”............................
Ofício 449/2018/SEMTRAN: assunto: programação completa da Semana Do Transito:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Relatório informativo das atividades e ações desenvolvidas pela extinta Superintendência de
Assistência Social e Trabalho: “Ciente”.......................................................................................
Ofício GAPRE 534/2018 em resposta ao Requerimento do Vereador Charles Henrique Luppi:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Ofício 1.543/2018 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao Requerimento do
Vereador Jorge Luiz Guimarães: “Ciente”...................................................................................
Ofício GAPRE 536/2018 em resposta ao Requerimento do Vereador Wady José Jarjura:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Da gerente comercial TV Gazeta Noroeste, convidando para mais uma edição dos Projetos
“Plantar é Viver” e “Todos pelo Verde” do colégio Marista/GRAMA – Grupo de
Ambientalistas Marista: “Ciente”.................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura, solicitou que no final da sessão façam um minuto
de silencio pelo falecimento do ex-governador do Estado do Espírito Santo, Albuino Azeredo.
Pela ordem, a Vereadora Audreya Bravo solicitou um minuto de silencio pelo falecimento da
senhora Rosa Maria Comério Vieira.............................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Bolzani disse que a senhora Rosa Maria Comério Vieira é a
mãe do ex-funcionário desta Casa, João Comério, ele pediu também um minuto de silencio
pelo falecimento do senhor Iezo Antonio do Nascimento, e ainda solicitou ao presidente da
Casa, se possível, convocar uma reunião entre os vereadores e a equipe da extinta
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Superintendência de Assistência Social, para o próximo dia 24, às 17 horas, antes da sessão
ordinária, na sala da presidência, o que foi prontamente confirmada..........................................
Pela ordem, o Vereador José Luiz Muniz Araújo solicitou um minuto de silencio pelo
falecimento da senhora Valdete das Graças Cardoso Rocha........................................................
ORADORES: JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Agora no mês de outubro completa trinta anos da nossa Constituição
Federal, alguns avanços tivemos, bem ou mal, e eu gostaria de pedir a esta Casa que possamos
oferecer um Titulo de Honra ao Mérito aos constituintes do nosso Estado, se bem me lembro
foram os senhores José Inácio, Gerson Camata, Rose de Freitas e o nosso professor Lézio
Sathler. Ficaria muito agradecido se Colatina prestasse uma homenagem a essas ilustres
pessoas que foram tão importantes nesse processo para que o nosso Brasil e a nossa
constituição, através dos tempos, sobreviveram. Mas gostaria de falar que existe uma
cobrança com relação a demora daquela obra da Passarela que está sendo feita, que para,
recomeça, para recomeça. Não deixando de falar sobre a tão famosa Rodovia Cônego João
Guilherme, segundo João Virgilio, até o final do mês as obras serão retomadas. Se não
bastasse, no ultimo final de semana a dona Maria de Lurdes que estava com seu neto, caiu em
um dos buracos existentes e se machucou bastante, por isso eu deixo aqui meu apelo com
relação a esses buracos. E outra situação crítica está acontecendo na Rua Giacomo Martinelli,
próximo a mercearia, onde mais uma senhora foi acidentada também por conta do calçamento
que praticamente já não existe mais. Não poderia deixar agradecer pela Rua Antonieta e pela
Avenida Vitória no cruzamento. Gostaria de pedir que olhassem com carinho para essas
situações, pois ali residem pessoas idôneas, de respeito, que pagam seus impostos e que
merecem um pouco mais de respeito. Senhor prefeito, sei das suas dificuldades, mas espero
que me ouça e olhe com carinho aquela situação. Outra situação está ocorrendo também no
bairro Mário Giurizatto, as chuvas estão se aproximando e cratera na Rua Manoel Cirilo vem
aumentando a cada dia e em breve irá interromper todo o trafego daquela região. Gente, o
projeto já foi, já passou, e afinal? Peço ao secretário de obras que tome providencia porque é
uma obra de extrema necessidade, ela pode parar a região da Cachoeira do Oito, da Cachoeira
do Onze, do Brejau e várias outras regiões mais. Por favor, vejam essa situação........................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura encaminhou ao senhor presidente, um
Requerimento de autoria da Edilidade, ao senhor Prefeito Municipal de Colatina, solicitando
informações sobre os motivos do protocolo nº 26515/2017 ficou parado no setor de tributos,
finanças, e somente agora em 07/08/2018 foi encaminhado a SEDUMA, quantos ainda estão
parados e o porquê, para que seja votado na próxima sessão.......................................................
ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Senhor presidente, apresentei uma indicação solicitando ao senhor prefeito quais os
horários do início e do termino do estacionamento rotativo na cidade, porque tenho percebido
que antes do horário comercial havia funcionário colocando cartão vermelho em alguns
veículos. Preciso dessa informação para me inteirar desse assunto e dessa forma poder passar
para a população com precisão, para que as normalidades sejam realmente cumpridas.
Gostaria de falar de uma preocupação com relação aos veículos estacionados no trevo do
Bairro Honório Fraga, inclusive trouxe algumas fotografias do local, e uma das preocupações
é que com as chuvas o local fica propício a criação de mosquitos da dengue. Sabemos que os
governos federal, estadual e municipal têm gasto dinheiro no combate e prevenção, eu já
trabalhei nessa área e sei que não é fácil, e infelizmente estamos vendo um criadouro de
mosquitos dentro da cidade praticamente. Gostaria de pedir providencias ao secretário com
3

4

relação a essa questão, a esses veículos amontoados no trevo do Bairro Honório Fraga, pois
não adianta o governo combater de um lado se existem criadouros naturais a céu aberto,
trazendo prejuízos e doenças a nossa população. Muito obrigado...............................................
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de iniciar minha fala com relação a Avenida Castelo Branco
onde a prefeitura, através da secretaria municipal de Obras, tem feito um belíssimo trabalho,
iniciando no Bairro Aparecida finalizando no Bairro Santo Antonio, com uma excelente
camada asfaltica. Entretanto, algumas ficaram pendentes como o levantamento das tampas
dos bueiros, muitas delas ficaram fundas, abaixo do nível, podendo causar transtornos aos
moradores, que o prefeito então possa ver essa questão com o setor competente para que as
tampas sejam revistas o mais rápido possível, inclusive as galerias fluviais, pois os moradores
estão reclamando bastante. Gostaria de falar do sucesso que foi a Final do Campeonato da
Liga Futebol set no campo do Cimá, próximo a escola Agrícola, foi realmente um sucesso.
Aparteando, o vereador Eliésio: não pude comparecer mas mandei um representante o meu
filho que confirmou o grande sucesso. Voltando, o orador continuou: esse é um campeonato
independente, fora da secretaria, mas a secretaria tem uma parcela de contribuição com
troféus e medalhas, esse evento já é o 3º campeonato com sucesso absoluto, acho inclusive
que a rodada do campeonato de futebol veterano que se iniciou, deveria ter sido adiado pelo
grande sucesso que está sendo o campeonato que nós formamos. Quero parabenizar o
presidente da liga o Chiluca, juntamente com o César, o Renato, todos estão de parabéns pelo
excelente evento que atraiu muita gente realmente, o APS sagrou-se campeão, o Columbia
que é uma grande equipe ficou em 2º lugar, e o Novo Horizonte ficou em 3º lugar. Todos
merecem os parabéns, pela condução do trabalho inclusive, enfim, foi tudo maravilhoso,
todos merecem os nossos elogios..................................................................................................
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. O que me traz a esta tribuna hoje é que estou tentando aprender cada vez
mais, como todos sabem e já afirmei aqui que eu sou transportador escolar, motorista com
muito orgulho. Mas fico indignado com algumas situações porque eu acho que o sol nasceu
para todos. Todos têm o direito de receber os raios solares, porém, todos devem fazer por
onde para receber os benefícios. Tenho minha profissão, todos os meus impostos pagos, todas
as vistorias, enfim, tudo em ordem e perfeito. Pois bem, eu não concordo com quem entra
nesse ramo irregularmente. A pessoa pode sim, mas desde que seja regularizado. Estamos
enfrentando um problema em nossa cidade com relação aos aplicativos que estão surgindo e
ninguém faz nada. Como o nosso transito é municipalizado, essa é uma polemica que o
prefeito e a secretaria deveriam tomar ciência a respeito. Quem quiser entrar na cidade com o
serviço de aplicativo, acredito que a prefeitura deve tomar as providencias e fazer um estudo
se realmente será bom para Colatina, porque não pode fechar os olhos enquanto muitas
pessoas de outros municípios vêm fazendo um serviço clandestino dentro da nossa cidade.
Inclusive tem motorista desses aplicativos que nem conhecem direitos os bairros da cidade.
Aceito que outras pessoas venham e possam trabalhar na área, mas que seja regularizado,
acho inclusive que a prefeitura tem que fazer um estudo o mais rápido possível com relação
aos cidadãos clandestinos que estão trabalhando na cidade de Colatina......................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães informou aos moradores da comunidade do Bairro
Mário Giurizatto que amanha o secretário estará no local com uma equipe de topografia para
analisar o terreno para e fazer o projeto para a possível obra de drenagem e que ele irá
acompanhar...................................................................................................................................
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WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente,
em especial os Taxistas que vieram na sessão reivindicar um direito que já foi a eles
determinado na Lei nº 13.640/2018, essa Lei que institui diretrizes políticas nacional de
mobilidade urbana para regulamentar o transporte remunerado, privado, individual, de
passageiros, nos termos do inciso 13º, artigo 5º, parágrafo único do artigo 180 da Constituição
Federal, que determina que o Transporte remunerado, privado, individual de passageiros, de
serviços remunerados, a lei determina e oficializa o Transporte de aplicativos não só aqui no
Estado, mas em todo o Brasil. Essa lei tem que ser regulamentada pelo município e pelo
Distrito Federal. O que querem hoje os nossos taxistas e até a própria empresa de ônibus, é
que o município regularize esse trabalho. É uma obrigação do município de Colatina
regularizar, pois eles, além de trabalhar, têm que buscar e pagar os seus encargos. Compete
exclusivamente ao município fiscalizar o transporte remunerado, privado, individual, e para
essa regulamentação, existem alguns fatores que determinam o uso desse aplicativo. Efetiva
cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação de serviços, exigência de contratação
de seguro de acidentes pessoais e de passageiros, bem como da inscrição do motorista como
contribuinte individual do Instituto Nacional de Seguro Social. Prestem atenção, cada
motorista desse pode ter carteira B, mas tinha que ser mais exigente, tinha que fazer igual ao
motorista profissional, fazer exame toxicológico, saber se você tem usado drogas. Mas hoje
estamos vendo em nossa cidade um abuso de pessoas usando o aplicativo, a exemplo do que
aconteceu no ultimo evento em nossa cidade, havia mais de quarenta taxistas usando
aplicativo levando o dinheiro para fora de Colatina, além do mais, estão parando nos pontos
de ônibus se oferecendo para fazer o transporte irregular, com os carros de praça, o tal do
Brasil Gol, mais um aplicativo na cidade. Mas eu digo que agora depende que o município de
Colatina cumpra a sua obrigação, o seu parágrafo único que diz que a exploração de serviços
remunerados de transportes privado, individual de passageiros, sem o cumprimento do
requisito previsto nessa lei na regulamentação do poder municipal e Distrito Federal,
caracteriza transporte ilegal de passageiros, ou seja, todos aqueles estão fazendo transporte
ilegal, é culpa deles, mas também de nós, que essa lei há muito tempo deveria ter sido
discutida, está parada na prefeitura, essa lei que foi sancionada pelo presidente Temer. Mas
nós temos que provocar e fazer a nossa obrigação que é fazer cumprir a lei, inclusive
queremos fazer um pedido em nome da Associação dos Taxistas, a própria empresa do
transporte urbano está se sentindo prejudica porque esses que usam o aplicativo de forma
ilegal, de forma incoerente e de forma perigosa para a nossa cidade, estão apanhando o
dinheiro e os recursos. Nem conhecemos essas pessoas que estão levando os recursos de
forma irregular. O usuário acaba sendo refém dessas pessoas. Não estou dizendo que é uma
ação fraudulenta, mas sim uma ação errônea, de forma irregular dando prejuízo para a nossa
cidade. A gente vê uma extrema necessidade de cumprir essa lei, quero agradecer a confiança
dos taxistas ao me procurar para colocarmos a transparência com relação ao uso do aplicativo
em nossa cidade. Estamos aqui a disposição da categoria...........................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de iniciar elogiando o nobre colega Jarjura por suas palavras, pois nós
temos que nos proceder aonde a lei nos ampara, e realmente essa atividade que está ocorrendo
em Colatina está trazendo prejuízos para os nossos profissionais como bem disse Jarjura, o
nosso dinheiro está indo para outros municípios. Gostaria de elogiar e agradecer o nosso
prefeito Sérgio que, através da secretaria de Obras, está fazendo um belo serviço na
construção de um abrigo no Bairro Colatina Velha. Aproveito para cobrar a iluminação, pois
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uma nova obra requer outros cuidados. E como eu acordo cedo, hoje as cinco da manha já
havia pessoas no novo abrigo e a iluminação estava a desejar. Deixo aqui meus
agradecimentos e minha solicitação com relação a iluminação do abrigo...................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Tivemos um final de semana muito movimentado em Colatina, um belo passeio
ciclístico, a final do campeonato do Chiluca, tivemos que nos desdobrar para comparecer a
todos os eventos, e eu gostaria de dizer que a secretaria municipal de esportes deu apoio e que
ela vem trabalhando com afinco e com responsabilidade. Tivemos também a segunda fase da
Copa A Gazetinha, a Abertura do campeonato veterano, a Taça Cidade Master, foi uma bonita
festa de abertura e um belo jogo com o lambsal e o galo de ouro, tivemos o campeonato rural
que está em andamento movimentando varias comunidades, muito importante para o povo do
interior, esse povo que realmente precisa de lazer e momentos de confraternização. Se tiver
estrada boa e tiver lazer, o povo do interior agradece, esse povo que exige tão pouco para ser
feliz. Aparteando, o vereador Tom: a secretaria municipal de esportes ajudou tanto com
troféus e medalhas tão bonitos que aguçou os outros campeonatos que estão sendo realizados.
Voltando, o orador continuou: A secretaria de esportes foi criada justamente para incentivar e
apoiar o esporte de um modo geral, inclusive gostaria de chamar a atenção dos colegas, pois
se aproxima a chegada do Orçamento para ser votado nesta Casa e nós temos que ter
responsabilidade para analisar com mais cautela para que nenhuma secretaria fique
prejudicada. Hoje em reunião com o prefeito, com relação aos carros fretes que ficam
estacionados na Avenida Delta, o prefeito já sinalizou aquela área para estacionamento dos
mesmos, isso é importante é um grande avanço...........................................................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Desde o início do nosso mandato estamos em busca de pequenas
intervenções que possam estar ajudando a população colatinense, colocando-as em segurança,
dando bem estar para seus moradores, e uma das intervenções realizadas pela secretaria de
obras na semana passada, foi no Bairro Perpétuo Socorro, na Rua Arnaldo Serapião, temos ali
uma obra que foi iniciada na gestão passada, um muro de arrimo, mas que precisava de uma
proteção por ser o local muito alto e perigoso, e na semana passada foi feito esse trabalho e eu
agradeço ao Ito, ao Romário, enfim, são pequenas intervenções que fazem a diferença e dão
mais segurança a população. Não poderia deixar de falar do mês “setembro amarelo”, nesta
quarta-feira aqui na câmara municipal, teremos um seminário falando abertamente sobre o
suicídio, que será realizado pela secretaria de assistência social, palestras importantes, todos
estão convidados, quem sabe poderemos destinar recursos para a referida secretaria para
melhorar os projetos sociais. Aqui em Colatina na semana passada tivemos um caso de uma
senhora que pulou no rio tentando o suicídio, mas felizmente ela foi salva pelo Corpo de
Bombeiros. Precisamos ajudar a tratar a causa de tantas pessoas que procuram o CAPS, a
assistência social e outros órgãos da secretaria de saúde, quem puder participar será
importante. Como mulher negra e advogada, jamais poderia deixar de falar de um ato que
aconteceu com uma colega, Valéria dos Santos, uma advogada que foi arbitrariamente presa,
isso aconteceu no Rio de Janeiro, por uma juíza. Ela foi algemada por policiais enquanto
defendia os interesses dos seus clientes. Eu quero repudiar a atitude dessa juíza, por essa
atitude arbitraria contra a colega advogada, inclusive a OAB já se posicionou através do
presidente Homero Mafra, está tomando providencias junto ao CNJ para que providências
sejam tomadas imediatamente, porque nós advogados, no exercício da nossa profissão, temos
os nossos direitos invioláveis. E no caso, a colega estava cumprindo o papel dela e nunca
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poderia ter acontecido uma atitude como a dessa juíza que deve ser penalizada. Essa juíza
errou e juntamente com a OAB Capixaba, vou encaminhar uma moção de repúdio ao Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro contra a atitude dessa juíza na semana passada, atitude essa que
veiculou no mundo inteiro............................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wady José Jarjura: Gostaria de fazer um convite para o 1º Seminário
Falando Aberto sobre Suicídio, dia 19 às 12h30min aqui na Câmara Municipal.........................
JUAREZ FADINI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente. Foi
falado aqui pelos colegas sobre o momento esportivo neste final de semana em nosso
município, eu estive em quase todos os eventos. Mas eu gostaria de parabenizar o nobre
colega Jorge que falou com relação aos pontos críticos que temos no bairro Maria das Graças,
sem falar na Avenida Cônego João Guilherme, que inclusive veiculou nas redes sociais, sobre
uma senhora que caiu e diziam que as autoridades não tomam providências, mas eu sou
testemunha da luta do nobre colega Jorge e da minha também. Temos outras ruas como a
Isaltina Zon e a José Zon, que quando as chuvas chegarem será um caos, inclusive outro
problema grande teremos no Bairro Mário Giurizatto. Diante dessas situações, em conversa
com o João Virgílio, falei da minha preocupação com relação a continuidade das obras de
tratamento de esgoto da Avenida Brasil e da Avenida Cônego João Guilherme, onde a
situação está intransitável, pois a secretaria deve tomar as providencias o mais rápido possível
com relação ao asfaltamento. Gostaria de parabenizar o prefeito Sérgio Meneguelli e a
diretora da escola Raul Giubertti, pelas reformas executadas, como o piso da cozinha, o
banheiro e o portão de acesso com rampa para deficientes na entrada principal, obra
necessária para o bem estar os alunos. Muito obrigado...............................................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Vamos ver agora imagens de um incêndio que aconteceu na semana passada no
Bairro Vila Verde. – após a exibição da matéria feita pela TV Sim, o orador continuou:
Acabamos de ver imagens de um incêndio criminoso cometido no referido bairro onde eu sou
morador, e eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o Corpo de Bombeiros
demorou duas horas para chegar ao local. Eu não estou criticando o Corpo de Bombeiros, pelo
contrário, quero inclusive elogiar o trabalho dessa corporação, quero parabenizar o trabalho
do SANEAR na pessoa do diretor Daniel Favaratto, do Jesus, do Elton, se não fossem essas
pessoas o incêndio teria proporções piores. Chamo a atenção para o fato de que Colatina, uma
cidade com quase cento e trinta mil habitantes, com apenas um carro para atender ao
município e região. Fica aqui minha indignação por essas e por tantas outras coisas..................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Não poderia deixar de me manifestar com relação a fala dos colegas com relação ao
novo aplicativo, eu também não concordo com o fato de que pessoas de outros municípios
venham trabalhar irregularmente em nossa cidade. Não queremos proibir ninguém de
trabalhar, mas sim pedir fiscalização e regularização, enquanto uns pagam tão caro e lutam
tanto para conseguir seus direitos. Não acho justo que pessoas de outras cidades venham se
instalar aqui tirando o trabalho de quem lutou muito para conseguir trabalhar dentro da
legalidade. Já me coloquei a disposição para lutar juntamente com os profissionais com
relação a essa questão, meu gabinete está aberto para o que for preciso no sentido de ajudar a
categoria. Há uns cinco meses, mais ou menos, falamos sobre a rotatória no Bairro Colatina
Velha, onde os ônibus fazem a curva, como os senhores podem ver através das imagens, a
dificuldade existente devido a curva ser muito fechada, vejam o transtorno que o motorista
passa, inclusive os pedestres também, já aconteceram alguns acidentes inclusive. Na época eu
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sugeri através de indicação, que o retorno dos ônibus fosse transferido para mais adiante nas
proximidades do Íbis Hotel, retornando por baixo. Conversamos com representantes da
Viação Joana D’arc, mas nada ficou definido. Hoje eu volto com esse assunto porque hoje
mesmo quase ocorreu um acidente no local, e eu gostaria que esse assunto fosse discutido
com as pessoas afins sobre a situação dessa rotatória, para chegarmos a um entendimento em
favor dos moradores de Colatina Velha.......................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor presidente, senhores vereadores e assistência
presente. O nobre colega Jarjura está coberto de razão em sua fala, inclusive a prefeitura está
perdendo dinheiro nesse caso, renuncia de receita, realmente precisamos fazer essa
regularização o mais rápido possível. Semana passada estive na comunidade Beira Rio, a
pedido de um morador, para ver a situação da questão do esgoto. Nessa segunda fase da obra
de coleta de esgoto deixaram uma parte da referida comunidade sem essa coleta, fiquei
surpreso com a situação, o trabalho iniciou da parte do campo de areia para baixo e a outra
parte que pega as ultimas casas não foi feito. Como será a cobrança da taxa de esgoto? Diante
dessa situação vou procurar o SANEAR para rever esse problema, a situação é feia, inclusive
nos fundos das residências está uma poça de esgoto, um absurdo que não pode acontecer de
maneira alguma.............................................................................................................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Que bom que os colegas abordaram esse assunto com relação a questão do
aplicativo, tema muito abordado por mim nesta Casa. Mas um problema muito maior ainda
que teremos é que se o Poder Executivo mandar para esta Casa a regulamentação e nós assim
o fizermos, eu tenho a certeza de que a fiscalização vai ser ineficaz porque a secretaria
municipal de transito, como é um tema novo para a cidade, só tem cinco fiscais de transporte
coletivo com carga horária de seis horas cada um. Como eles irão fazer para fiscalizar se tem
o transporte coletivo, tem o transporte individual, tem o taxi, além disso, o município deveria
ter enviado esses funcionários a São Paulo, a Brasília, onde já existem esses aplicativos para
fazerem treinamento dessa fiscalização. Nós temos um concurso em aberto para fiscal de
transporte coletivo, tá na hora de a prefeitura repensar essa situação para que possa contratar,
chamar mais fiscais capacitados para dar suporte não só na categoria dos taxistas, mas
também as demandas que vem crescendo de acordo como for modernizando a mobilidade
urbana do nosso município. É uma preocupação ainda maior do que possamos imaginar.
Além disso, a procuradora do município, a doutora Santina, já deu parecer contrário a esses
aplicativos. Os nossos taxistas hoje têm a frota mais nova de taxi do município. O problema
hoje, além desses aplicativos totalmente irregulares, que fique claro que em nenhum momento
a associação de taxistas de Colatina manifestou contrária a esses aplicativos, eles só querem a
regularização, pois todos pagam o alvará anualmente, pagam seus impostos para renovar a
frota, eu fui secretário de transito e sei que todos os taxistas estão com o alvará em dia,
enquanto os aplicativos estão circulando no município de qualquer forma. Sabemos que para
exercerem essa atividade tem todo um histórico exigido pela secretaria de transito, certidões
criminais, ou seja, eles estão ai de forma clandestina, e eu posso falar isso com propriedade
porque não existe regulamentação por parte do município. Portanto, cabe ao município
regulamentar isso da maneira mais rápida possível. Há inclusive de ser feito um trabalho
maior até com a Polícia Militar que tem que entrar nesse circuito porque isso exige força
policial, é um trabalho muito maior do que estamos aqui mencionando e discutindo, depende
de um esforço juntamente com a Policia Civil, com a Polícia Militar, com a secretaria de
transito, com fiscalização, para que isso possa ser combatido e regularizado em nosso
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município de forma que todos tenham o direito de trabalhar com igualdade. Precisamos
resolver esse problema porque em breve teremos outro, que é mototaxi. Por isso a secretaria
precisa de suporte para que ela possa exigir essa fiscalização com competência realmente de
acordo com que a categoria merece.....
O Presidente solicitou ao Secretário fazer a chamada dos vereadores presentes e a verificação
de quórum. Havendo número legal a Sessão prosseguiu..............................................................
Em discussão a Ata da sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2018: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
ORDEM DO DIA: Votação Nominal em única discussão do Projeto de Decreto Legislativo
nº 029/2018 de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, que Aprova as Contas da Prefeitura Municipal de Colatina, referente ao exercício
financeiro de 2014, de responsabilidade do Senhor Leonardo Deptulski: “Aprovado por
Unanimidade”. A Vereadora Audreya, o Vereador Jarjura e o Vereador Zaqueu, justificaram
seus votos......................................................................................................................................
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: WADY JOSÉ JARJURA: Venho relatar algumas ações, e o
tempo é importante para saber como foi bom ter contribuído para a eleição do nosso querido
ex-governador Albuino Azeredo. Tivemos a felicidade de poder estar comandando junto com
o colega e ex-vereador Hélio Leal, algumas ações e eventos do então candidato a governador
Albuino Cunha de Azeredo. Varias ocasiões onde nós tivemos aqui em Colatina a parceria
com o Neguinho da Beija-Flor, aonde ele veio fazer uma campanha, muitas das vezes
coincidentemente, por um acaso o candidato nosso amigo, vejam as fotografias daquela
ocasião da vinda do governador... Neguinho da Beija-Flor aproveitou essa oportunidade para
apresentar o então governador Albuino a Colatina. Albuino trouxe varias obras para a nossa
cidade, asfaltamento, calçamento de todas as ruas do Bairro Aparecida, asfaltamento da Rua
Dido Fontes, o Aeroporto de Colatina, ajudou a fazer a Santa Casa, conjuntos habitacionais,
iniciou o famoso túnel line que até hoje não foi concluído, fez o primeiro projeto da 2ª via de
São Silvano, e a 1ª dragagem do braço do Rio entre a Unesc e o Frisa. Essas foram algumas
ações aonde nós começamos a campanha de Albuino quando ele não tinha 2% de intenção de
votos. Vejam as imagens, isso tudo aconteceu na Avenida Beira Rio, junto com o amigo e
parceiro Neguinho da Beija-flor que veio aqui ajudar a eleger o primeiro governador negro do
Estado do Espírito Santo. Esse encontro foi na casa da amiga Lurdinha Guimarães e depois
fomos encontrar com Albuino, vejam as fotografias. Dilo Binda sempre presente, mas não
gostava de ser fotografado, mas ele foi um dos mentores para que Albuino se tornasse
governador. Albuino e sua esposa foram padrinhos do meu casamento em 14 de março de
1992. Com isso conseguimos muitas coisas para Colatina, com amor e com carinho e
dedicação a um governador de origem humilde, ele o primeiro governador negro do nosso
estado, engenheiro formado, fez a primeira dragagem do Rio no Bairro Honório Fraga, em 1º
de maio de 1992, onde ele, através da secretaria de agricultura, gestão de Adelson Salvador,
liberou 400 horas para fazer a primeira dragagem do braço do Rio para acabar com os
mosquitos naquela comunidade. Esse é um momento triste, porém, especial, aonde a Câmara
de Vereadores, a maioria já acompanhava o governador Albuino. Chegou o momento aonde o
doutor Luiz Buaiz, ele seria o vice- de José Inácio, mas nós, do gabinete do doutor Dilo
Binda, junto com os ex-vereadores Teda Martins, o pastor José Carlos, Valdir Nascimento,
Dinart Dal’col, Ademar Vago, Pedro Sfalsini, todos os colegas vereadores na ocasião falaram
ao Dilo Binda que o governador do Estado teria que ser Albuino. E ele com todo o carinho
que nutria por Luiz Buaiz, acompanhou os colegas vereadores. Essa sim foi uma parceria da
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Câmara com o governo do Estado, essa mesma parceria que vamos ter esse ano. Fica a nossa
saudade, o nosso respeito a esse grande governador do Estado do Espírito Santo Albuino
Cunha de Azeredo.........................................................................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Gostaria de pegar o assunto do nobre colega José Araújo no
tocante a rotatória do bairro Colatina Velha. Quero dizer aos moradores que aquela rotatória
foi um grande feito para os moradores da Rua Benício Correa Maduro, a qual eu resido, e da
Rua Luiz Gasparini, pois antes dessa rotatória, para chegarmos ao colégio Oséas Rangel de
Amorim, e também na Unidade de saúde, tínhamos que sair da Rua Benício Correa Maduro ir
até a rotatória do posto próximo ao hotel Íbis, retornar pela Rua Pedro Epichin ou pela
Avenida Senador Moacir Dalla, subir pelo Batalhão na Igreja Católica e retornar. No entanto,
sem ter essa rotatória, na gestão do então secretário de transito o nosso colega Renann
Bragatto, os ônibus da Viação Joana D’arc já retornavam naquele local. No entanto, os
moradores eram os mais prejudicados. Nobre colega José Araújo, nós devemos nos unir para
que os ônibus façam esse retorno no posto de combustível próximo ao Hotel Íbis. Agora, a
rotatória foi um grande feito. Se fizermos um levantamento, todas as pessoas que ali residem e
que usam a Avenida das Nações vão concordar que foi um grande feito. No entanto, para
fazermos aquela rotatória o engenheiro de transito esteve no local de seis a sete vezes, eu o
levei. E fizemos o teste com os ônibus, mudamos de posição até chegar aquele ponto a que os
ônibus conseguem fazer a manobra sem precisar usar a marcha ré. Pode acontecer que alguns
veículos estacionam nas proximidades e atrapalham a manobra. Esse abrigo que estamos
fazendo no local, já recebi alguns questionamentos e todos eles eu consegui vencê-los.
Sabemos que a culpa de alguns carros ficarem estacionados nas ruas não são dos
proprietários, pois muitos imóveis não têm garagem. Muitos são os questionamentos, mas o
fato é que aquela rotatória e aquele e abrigo foi muito estudado, vai dar condições decentes ao
usuário do transporte coletivo de aguardar seu ônibus com toda a segurança que merece.
Nobre colega, precisamos nos unir para melhorar a situação de todos os moradores do bairro
Colatina Velha...............................................................................................................................
Todos de pé, fizeram um minuto de silencio pelo falecimento do ex-governador do Estado do
Espírito Santo, Albuino Azeredo, da senhora Valdete das Graças Cardoso Rocha, da senhora
Rosa Maria Comério Vieira e do senhor Iezo Antonio do Nascimento........................................
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, 17 de Setembro de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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