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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 24 de Setembro de 2018.
Trigésima quarta Reunião ordinária da Câmara Municipal de Colatina, Estado do
Espírito Santo, do 2º período da décima oitava Legislatura.
Aos vinte e quatro 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
041/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Institui o Sistema, Conselho e Fundo
Municipal de Meio Ambiente do Município de Colatina: “Ao presidente para despacho”.........
Projeto de Lei nº 095/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Declara área de
interesse social para fins de regularização fundiária e autoriza a legitimação fundiária e dá
outras providências: “Ao presidente para despacho”...................................................................
Projeto de Lei nº 096/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, que Dispõe sobre a
alteração da denominação do CEIM “São Marcos” localizado no Bairro São Marcos: “Ao
presidente para despacho”............................................................................................................
Projeto de Lei nº 097/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Ao presidente para despacho”.....
Projeto de Lei nº 098/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre a
alteração do Anexo II da Lei nº 6.355, de 13 de setembro de 2016, que Aprovou o Estatuto do
magistério Público do Município de Colatina: “Ao presidente para despacho”..........................
Projeto de Lei nº 099/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que Estende aos
membros da Comissão Permanente de Licitação e aos Pregoeiros do SANEAR, o reajuste da
gratificação instituída pela Lei Complementar nº 085/2017: “Ao presidente para despacho”.....
Projeto de Lei Complementar nº 007/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre a Cobrança das Taxas Municipais e dos Preços Públicos: “Ao presidente para
despacho”......................................................................................................................................
Mensagem de Veto nº 019/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, Referente ao
Projeto de Lei nº 027/2018 que Dispõe sobre a alteração do artigo44, da Lei nº 5.273, de 12
de março de 2007, que Institui o Plano Diretor Municipal, estabelece objetivos, instrumentos
e diretrizes e dá outras providências, para as ações de planejamento no município de Colatina:
“Ao presidente para despacho”.....................................................................................................
Requerimento nº 104/2018 de autoria da Edilidade, requerendo informações ao senhor
prefeito municipal de Colatina, sobre o Projeto que ficou parado no protocolo sob nº
26515/2017: “A ordem do dia da próxima sessão”.......................................................................
Requerimento nº 105/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, solicitando a
regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros. Lei nº 13.640 de
26 de março de 2018: “A ordem do dia da próxima sessão”........................................................
Indicação nº 461/2018 de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, solicitando
pintura/demarcação de faixas de pedestre ao longo da Avenida Doutor Adauto Barcellos de
Carvalho (Avenida Delta) bairro Esplanada: “Encaminha-se”.....................................................
Indicações nºs: 462, 463, 464, 466, 467 e 468/2018 de autoria da Vereadora Audreya Motta
França Bravo, solicitando a secretaria municipal de saúde, a secretaria municipal de obras e
ao senhor prefeito, a construção de uma academia popular na Avenida Eliza Castiglioni em
Itapina; aplicação de solo brita na estrada de acesso ao Córrego Bom Jesus, distrito de
Baunilha, e a substituição das lâmpadas da Rua Pinheiro, no Bairro Morada do Sol:
“Encaminham-se”.........................................................................................................................
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Indicação nº 465/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, solicitando
limpeza/capina dos lotes públicos na Rua José Ramos Mascarenhas, no Bairro Parque dos
Jacarandás: “Encaminha-se”.........................................................................................................
Indicações nºs 469 e 470/2018 de autoria do Vereador Wady José Jarjura, a retirada das
grades em torno da fonte da Praça Padre Fulgêncio do Menino Jesus, em São Silvano, e
colocá-las no trecho da Avenida Silvio Avidos, para proteção dos pedestres; bem como uma
agenda com o prefeito municipal e os interessados na regulamentação do transporte
remunerado privado individual: “Encaminham-se”.....................................................................
Ofício SEMUS/GS 073/2018 encaminhando o s balancetes das receitas e das despesas do
Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto/2018: “Ciente”........................................
Ofícios GAPRE 554 e 557/2018 em resposta aos Vereadores Juarez Fadini e Jorge Luiz
Guimarães: “Ciente”.....................................................................................................................
Ofício SANEAR 242/2018 em resposta ao requerimento do Vereador Wady José Jarjura:
“Ciente”.........................................................................................................................................
Ofício 137/2018 – 3ª Cia Ind. em resposta ao requerimento nº 094/2018: “Ciente”...................
Convite da Associação Amigas para o Bem Viver, para a Abertura do Movimento Outubro
Rosa Colatina, no próximo dia 03, às 18h30min na Praça do Sol Poente, e da Caminhada pela
Vida no dia 27 de outubro as 8:00 horas: “Ciente”.......................................................................
Do Conselho Tutelar de Colatina região de São Silvano, comunicando que a senhora Graziela
Carla Smith Viana foi eleita Coordenadora (Presidente) deste CTCRN: “Ciente”.....................
Da Comissão de Meio Ambiente da 1ª Subseção de Colatina da Ordem dos Advogados do
Brasil, pleiteando a inclusão de um representante da referida Comissão, no rol das entidades
componentes do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMAM: “Ciente”.....................
Pela ordem, o Vereador Adeuir solicitou um minuto de silencio pelo falecimento do senhor
Gumercindo Borgui, mais conhecido como Tatinha....................................................................
Pela ordem, o Vereador Jarjura solicitou incluir na pauta da ordem do dia da presente sessão,
o Requerimento nº 104/2018 de autoria da Edilidade..................................................................
ORADORES: ZAQUEU ALVES PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Hoje a casa repleta de alunos do Marista, escola São Marcelino
Champanhat, sejam bem vindos. Gostaria de fazer uma cobrança com relação a pintura das
faixas de pedestres que está sendo refeita, porém, a questão da acessibilidade para os
cadeirantes encontra-se sem a execução, por isso deixo aqui esse pedido aos órgãos
competentes que revejam essa questão em todos os bairros da nossa cidade. Tenho notado a
falta em muitas ruas da cidade, inclusive aqui em frente a Câmara temos a pintura da faixa,
porém, não temos a acessibilidade, que a secretaria de obras possa ver essa questão para a
maior segurança da nossa população. Eu fiz um requerimento há alguns dias pedindo que seja
reacesa a faixa de pedestre existente próxima ao supermercado Oba, estamos aguardando,
pois aquela região é bastante movimentada e fica complicado para o pedestre atravessar com
segurança. Lembrando que os nossos cadeirantes tem dificuldades para atravessar nas faixas
se não tiver acessibilidade, por isso estamos aguardando essa atenção por parte da secretaria...
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Uma boa noite especial para os alunos do colégio Marista. Desde o início
do nosso mandato estamos pautando para trazer melhorias para a nossa população, melhor
qualidade de vida para o povo colatinense, esse povo trabalhador que espera por melhorias em
todos os aspectos como na saúde, na educação, esporte, lazer, e nós estamos dando a nossa
contribuição, sabendo das dificuldades encontradas em todo início de gestão, mas estamos
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fazendo o nosso trabalho, buscando parcerias com as escolas, com as associações de
moradores e hoje, com alegria, quero mostrar o que conseguimos realizar juntamente com os
alunos da escola Lions Clube do Bairro Moacir Brottas, escola pela qual tenho um carinho
especial, pois toda a minha infância e adolescência estudei. Essa escola sob a direção da
Clécia, está passando por várias mudanças, para melhor, vale a pena conhecer a escola e o
trabalho sério que está sendo desenvolvido por toda a equipe gestora, além de bonita, conta
com laboratório de informática, quadra coberta, um ambiente maravilhoso, uma equipe de
profissionais empenhados em dar o melhor ensino para seus alunos. Na semana passada foi
comemorado o Dia da Arvore e nós fizemos uma ação muito importante na Praça Aires
Francisco Perini, que fica em frente a escola, uma ação desenvolvida com a secretaria
municipal de obras, a equipe do SANEAR, e graças a Deus conseguimos algumas melhorias,
já é visível como a praça ficou melhor, já vemos muitas pessoas aproveitando aquele espaço
para dedicado a todas as crianças de todos os bairros inclusive que poderão usufruir desse
espaço público. Gostaria de agradecer a todos os alunos que ajudaram na manutenção da
praça, pintura dos bancos e materiais recicláveis, plantio de arvores, enfim, vemos a
importância da parceria escola e comunidade, esse é o nosso papel enquanto vereador e
enquanto cidadão, por isso a nossa intenção é ajudar a preservar a nossa praça, pretendemos
fazer muito mais como melhorias na questão da iluminação, e outros benefícios mais. O
vereador é o porta voz da população, e a gente fica muito feliz de contribuir para dar melhores
condições de alegria pra nossa população. Na próxima segunda-feira, 1º de Outubro, teremos
a abertura do Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama, às 19 horas
teremos uma missa na catedral de Colatina..................................................................................
CHARLES HENRIQUE LUPPI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Sejam bem vindos os alunos do colégio Marista, sempre digo que se quisermos
realmente mudar alguma coisa, tem que ser através da educação, parabéns pela luta de vocês.
Hoje a população de Colatina foi surpreendida com um edital nº 002/2018 do governo
estadual, secretaria de saúde, em que o governo estadual, que está saindo no dia 31 de
dezembro, quer terceirizar o serviço de saúde do Hospital Silvio Avidos. Esse hospital que
atende cerca de dezoito a vinte municípios, e o governo com uma canetada, quer terceirizar
esse serviço. Um exemplo de que isso não funciona, é que a empresa que vai administrar não
quer ter prejuízos e sim lucros, então nós temos que lutar contra essa atitude que o governo
quer fazer com esse hospital de profissionais competentes, de médicos e funcionários
eficientes. Outro assunto de hoje é que estamos trabalhando e correndo atrás, com relação a
emenda parlamentar federal para a construção dos campos de futebol dos Bairros Ayrton
Senna e Bela Vista, já foi protocolada na prefeitura, estamos acompanhando o processo passo
a passo, já foi para a Caixa Econômica, retornou com alguns problemas, voltou para fazer
adequações necessárias, que já fora feitas, e enquanto vereador e fiscalizador, ficamos
praticamente o dia inteiro tentando acertar essas pendências, a ideia do projeto é que para o
Bairro Ayrton Senna fique dessa forma com campo de tamanho normal, grama sintética, com
uma área de areia para que as pessoas possam utilizar com outras modalidades esportivas
como o voleibol, arquibancada para quinhentas pessoas, e a próxima fase do projeto é fazer
uma nova verificação que vai ser feita amanha para enviar essa documentação para a caixa
Federal. Assim que a caixa fizer a verificação, conferindo passo a passo o processo, a emenda
é em torno de um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais, para os dois campos. A caixa
deverá retornar para a prefeitura para que esta inicie o processo de licitação. Para o campo do
Bela Vista terá que ter novas emendas devido ao muro de arrimo, vestiário, grama sintética,
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enfim, são dois projetos interessantes porque o esporte, além da questão da saúde, tem
também a questão social para as nossas crianças e adolescentes sejam amparados e não
entrem no mundo das drogas, pois esse é um problema social que atinge todo o nosso país.
Por isso o esporte é uma ferramenta de inclusão social, e a nossa obrigação é inserir nossos
jovens e adolescentes numa sociedade justa e saudável, tentando melhorar a situação que
encontramos hoje. Por isso nós vamos acompanhar passo a passo de todo esse processo com
muito orgulho e carinho................................................................................................................
ADEUIR FRANCISCO ROSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Gostaria de cumprimentar os professores, pais e alunos do colégio Marista que hoje
estão presentes na casa, dizer que conheço o ensino através de minhas duas filhas que
estudaram no Marista, e nesta semana recebi um telefonema do Denizar Lucio Rosa, pai do
Luquinha, pedindo que eu tome alguma providencia para o não fechamento do horário da
tarde no colégio Marista. Luquinha, além de se preocupar com o fato de ele não estudar mais
no Marista, ele se preocupou com a sua professora que ficará desempregada. Olha que coisa
linda esse aluno preocupado também com o bem estar do seu professor. Parabéns alunos que
estão lutando, estive pessoalmente no colégio para me interar dos fatos, mas infelizmente o
diretor estava reunido com o pessoal de Brasília, creio que referente a esse assunto, e também
não consegui falar com o coordenador. Mas com certeza todos os vereadores vão tomar
providencias com relação a essa causa justa dos alunos do Marista. Gostaria de falar sobre o
edital do governo do Estado, de convocação publica para parceria com organização social de
saúde: “O Estado do Espírito Santo, por intermédio da secretaria estadual de saúde, consoante
com o disposto no artigo 5º da Lei Complementar 489, de 21 de julho de 2009, artigo 10º,
decreto 2.484, de 10 de março de 2010, portaria tal, tal, torna publica sua intenção de firmar
parceria com organização social mediante celebração de contrato de gestão” isso é para
terceirizar o nosso grandioso Hospital Silvio Avidos. Para mim, terceirização é sinônimo de
incompetência de gestão. Terceirizar um hospital público do porte do Silvio Avidos, para uma
empresa particular ter uma gestão melhor? O Silvio Avidos sempre está em evidencia, mas o
governo do Estado nunca toma um posicionamento que a população esteja a favor desse
posicionamento. Ora, quer alugar galpão, ora quer terceirizar. Vamos fazer uma gestão
competente, governo do estado. Eu faço uma pergunta a população? Você concorda em
colocar um hospital de referencia da região noroeste nas mãos de uma instituição privada? Eu
não concordo.................................................................................................................................
WADY JOSÉ JARJURA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência presente.
Hoje em especial a Casa com alunos do colégio Marista que vieram reivindicar seus direitos,
todo direito emana do povo e em seu nome será exercido, e nós aqui estamos exercendo o
direito da democracia e da cidadania. A grande São Silvano está impactada com o que
aconteceu na semana passada. Assalto à luz do dia, um abuso e afronta ao cidadão que
trabalha. Essa é uma mensagem da comunidade de São Silvano: “bom dia amigos, o medo e
apreensão na ultima semana com assaltos e roubo a mão armada, sem contar com tentativas
de ação em casa de amigos e vizinhos, pela manhã tentaram assaltar a casa do amigo Cani,
minha esposa gritou, o vagabundo estava lutando com o Luiz, primo dela, o vagabundo correu
e na fuga ameaçou a esposa dizendo que iria voltar”. Pasmem senhores, isso virou uma
bagunça, um desrespeito com o cidadão. Vejam o vídeo de um assalto a panificadora
Fransilvânia, os assaltantes não estavam nem ai por estarem sendo filmados. Tive com uma
pessoa abordada em um assalto e ela jamais ele vai esquecer o que passou. Vejam o que esse
crápula, esse bandido, esse ladrão fez em São Silvano. Em seguida os mesmos assaltaram uma
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loja ao lado da minha casa. Mais adiante outra casa perto do Bosi, e na galeria do Córrego
Cícero Guimarães a Policia conseguiu pegar um deles que foi solto em seguida e deu
continuidade aos assaltos. Mas isso não é culpa da Polícia, é culpa da legislação. E o que a
gente pode fazer? Colegas vereadores, isso demonstra a impunidade, uma comunidade igual a
nossa de Colatina está desprotegida por que uma grande quantidade de bandidos está vindo
para a nossa cidade, se encontrando em bairros grandes que a Polícia não consegue acesso
fácil. Vejam a atitude do bandido, coagindo o proprietário da padaria o Neucimar... Prestem
atenção cidadão colatinense... O empresário fica a mercê do bandido. A polícia faz a sua
parte, mas queremos que haja maior fiscalização em São Silvano, que tenha em definitivo um
Posto avançado da Polícia Militar. São Silvano é 60% da cidade de Colatina, 50% da
arrecadação do município, e não podemos culpar a Polícia, pois ela está sempre na
comunidade, mas precisamos de um olhar maior, de um olhar macro, pois na circunscrição de
São Silvano, temos 35 bairros ao redor, e dos 89 mil votos que tem Colatina, 63 mil está na
Grande São Silvano. Por isso temos que valorizar e resolver essa situação, não podemos nos
calar, porque o bandido está nas ruas enquanto o cidadão trancado dentro de suas casas,
bandido solto, e o bom cidadão preso dentro de casa. Precisamos reverter essa situação...........
WANDERSON FERREIRA DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
assistência presente. Em nome do amigo Edinho e sua esposa Valéria, meus patrões, eu
cumprimento todos os alunos e professores do colégio Marista. Que ironia do destino, nesta
noite peço permissão para convidar o senhor José Carlos, o diretor da escola Aristides Freire,
para receber desta Casa de Leis, em nome de minha assessoria e do vereador Tom, uma
moção de congratulações ao professor e diretor dessa escola vizinha aqui da Câmara, pelos
cem anos de existência, bem como parabenizando-o pelo excelente trabalho e participação na
história do nosso município. Hoje estamos sofrendo com a má notícia de que o turno
vespertino do colégio Marista vai fechar. São essas escolas que fazem parte da educação do
nosso município, falar de educação é falar do futuro, falar de escola é falar de profissionais
que nos qualificam ao que seremos no futuro. O mundo depende de escolas e dos professores,
desses profissionais que perdem noites de sono para nos ensinar. E nesta noite com a presença
de todos, das redes sociais, quero com orgulho parabenizar a escola Aristides Freire, em nome
do atual direito José Carlos, pelos cem anos de excelente trabalho, formando profissionais que
estão atuando, trabalhando e fazendo o nosso país crescer, porque a gente cria asas, voa e vai
embora prestar nossos conhecimentos em outros lugares. Essa escola fez um belo desfile, uma
escola que tem raízes, que vem enfrentando tantos obstáculos, mas coseguindo formar
grandes cidadãos. Parabéns diretor, pela luta e pelo trabalho dignificante que vem
desenvolvendo na área educacional. Com orgulho entrego as mãos do diretor José Carlos,
uma singela homenagem, esperando que continue prestando vários ensinamentos rumo ao
futuro dos nossos jovens...............................................................................................................
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Alunos, pais e professores do colégio Marista hoje na casa reivindicando seus
direitos, Marista uma bela escola e a gente fica feliz ao receber um publico como o de hoje. A
presença de crianças e adolescentes nesta Casa nos deixa feliz porque eles são o futuro, e nós
precisamos muito de todos eles, um grande abraço a todos, podem ter a certeza de que esta
Câmara não irá se opor a ajudar no que for preciso. Tivemos mais um final de semana
movimentado na questão do esporte, campeonato rural, cidade máster e também aconteceu na
UNESC o Dia do Atleta Paraolímpico, nós que temos todas as condições de praticar bem o
esporte, e a gente vê uma pessoa com todas as condições normais cometendo atrocidades
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como mostrou o nobre colega Jarjura, realmente é de nos indignar. No sábado os
paraolímpicos com muita felicidade nos deu exemplo de garra e de coragem, inclusive
aproveito para parabenizar a CDV na pessoa da professora Socorro, essa pessoa guerreira, a
todos os professores, a APAE, a UNESC, a prefeitura de Colatina, através do prefeito Sérgio
Meneguelli e suas secretarias de esportes e de educação pelo apoio ao evento. Tivemos
também a final do Bela Vista no domingo, apoiado pela secretaria de esportes, foi muito bom
realmente. Gostaria de convidar a população para amanha, prestigiar o encerramento da
Semana do Transito, aqui na Praça Belmiro Teixeira Pimenta, oportunidade que a população
terá para tirar as duvidas da população com a secretaria municipal de transito. O que mais me
trouxe a esta tribuna hoje foi para dizer que o prefeito Sérgio irá a Vitória amanhã participar
de uma reunião com o senhor governador para finalmente, tanto que eu pedi aqui, para que
seja feita a cessão de uso de um terreno perto da CEASA para a construção de uma unidade
do Corpo de Bombeiros do lado sul. Quantos pedidos fizemos, e agora essa reunião será
muito importante, inclusive já tem verba destinada para a construção que é o governo do
Estado que também vai construir, pedimos a Deus que ilumine o nosso prefeito para possa
conseguir essa unidade do Corpo de Bombeiros para o lado sul da cidade.................................
FELIPPE COUTINHO MARTINS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. É um prazer receber alunos e professores do colégio Marista que estão lutando por
uma causa nobre. Sempre que vejo jovens nesta Casa eu digo que daqui a alguns anos serão
eles que estarão aqui em nossos lugares. Por isso é importante que frequentem e conheçam as
nossas atividades, independente da idade, o importante é a preocupação com o futuro da nossa
cidade. Eu sempre estudei no Marista e sei o quanto é especial, realmente é triste saber que
uma escola com tamanha estrutura vai fechar as portas para mais de quinhentos alunos. Por
isso peço ao presidente da Casa que realize uma reunião com todos os interessados e
envolvidos nesse processo, alunos, pais, professores, prefeito, tenho a certeza de que ninguém
quer prejudicar os alunos, muito menos é intenção do prefeito, portanto, acho interessante
marcarmos uma reunião para tratar desse assunto o mais breve possível. Gostaria de me
reportar com relação aos assaltos que estão acontecendo em São Silvano, eu como morador,
sei que realmente estão ocorrendo vários assaltos a mão armada, e coincidência ou não, o fato
que depois do IASES liberou mais de duzentos menores em Linhares os assaltos começaram
em Colatina, a justiça mandou liberar duzentos e sessenta e um infratores em Linhares e o
STF acolheu o pedido da defensoria do Estado por superlotação, ora, os coitados dos
infratores não podem ficar superlotados naquele espaço, mas eles saem e cometem roubos,
assaltos e furtos em mais de 31 municípios do norte. É brincadeira, eles ficam em liberdade e
a população fica trancada agora, por isso quero deixar aqui a minha indignação com a
liberação desses infratores............................................................................................................
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Sejam bem vindos alunos, pais e professores do colégio Marista. Minha fala é sobre
a questão de Indicações que estão sendo feitas por este vereador e que ainda não foram
respondidas, são pedidos de obras necessárias feitas aqui nesta tribuna, são reivindicações dos
moradores da nossa cidade, a gente leva os pedidos aos setores competentes, passam semanas,
meses até, e nada, as obras não são realizadas, e o vereador passa a ser cobrado
constantemente, pois o vereador está sempre em contato com a população. Gostaria de deixar
claro que a gente tem feito sim varias indicações e cobrado todos os pedidos que a população
demanda, só que a gente depende do secretariado, depende do prefeito, para que essas obras
sejam concluídas. Gostaria de deixar claro também para os secretários que nós chegamos a
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um mandato através da população, de um voto válido, portanto, gostaria que tivesse mais
respeito para com os vereadores desta Casa de Leis. Nós que somos o elo de ligação entre
prefeitura e a população, infelizmente não temos tido resultado em algumas situações e por
isso somos cobrados constantemente e muitas vezes ficamos a deriva sem resposta a dar pra
população que nos elegeu. Tenho a certeza de que alguns secretários e superintendentes
sabem que essa fala está sendo dirigida a eles, não vou citar nomes, mas sei que eles sabem
disso. Gostaria ainda de colocar uma situação sobre o colégio Marista, São Marcelino
Champanhat que vai dispensar 540 alunos que estudam na parta da tarde, segundo relatos, é
devido a necessidade de contenção de gastos, havia um repasse da prefeitura e que atualmente
não tem mais, portanto, acho que devemos rever essa questão para ver o que podemos fazer
em favor desses alunos, pois não podemos deixar esses jovens a deriva para que eles não
sigam outro caminho que não seja dentro da escola, para que eles possam ter um futuro
brilhante e sejam grandes cidadãos de bem de nossa cidade.......................................................
JORGE LUIZ GUIMARÃES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Em nome dos alunos do colégio Marista, presentes na sessão, tão novos e tão
pequenos, já estão sofrendo com a mão pesada do massacre dos grandes poderosos, sem saber
qual será o destino deles, e não aparece um santo sequer para segurar as mãos dessas crianças
que serão o futuro do nosso país, esses que tem direito a educação, uma educação de ótima
qualidade. Sabemos que o Marista é um excelente colégio, de excelente educação, e esse
serviço social São Marcelino vem funcionando há mais de trinta anos nas dependências do
colégio Marista. Que os diretores possam pensar com carinho e analisar o que será feito
dessas crianças e que voltem atrás nessa atitude de vocês e conforte essas famílias que estão
preocupadas. Hoje novamente venho chamar a atenção para a Avenida Vitória, subida do
Bairro Riviera, vejam como está essa cratera e a dimensão que ela está tomando, pois não
estamos sendo atendidos em nossos pedidos. Na ultima semana no referido local, e olha que
há muito eu venho lutando, brigando e ninguém toma providência com relação aquela
situação. Mas graças a Deus apareceu um santo, uma luz chamado Isaias Vinagre, que está
nos ajudando nessa empreitada tão difícil, antes que aconteça o pior, algo que impeça o
trafego daquela região. Mais a frente, tem uma Indicação minha feita no passado com relação
a extensão do calçadão até a Ponte Agenor Alves, mas vejam o descaso, a ciclovia está
abandonada, mais a frente o calçadão não foi concluído, e a ciclovia continua desse jeito, a
parte feita nem pintura recebeu, sendo que é uma obra de grande valia para aqueles
moradores, inclusive está deixando feia a nossa cidade, um local tão lindo, mas que não está
sendo valorizado. Hoje está Casa vai votar nove projetos de leis de autoria do Poder
Executivo, nunca negamos nada a cidade de Colatina e a prefeitura, desde que seja para o bem
da população. Mas o descaso do prefeito Sérgio para com os vereadores nos deixa
entristecido, parece que estamos aqui somente para votar. Na semana passada ele esteve na
Rua Cônego João Guilherme reunido com os moradores daquela comunidade, e o Bairro
Maria das Graças tem três vereadores, eu, Juarez Fadini e José Araújo, todos são testemunhas
da minha luta nesses dez anos com relação ao asfalto da Avenida Brasil e da referida rua, e a
gente se sente triste por saber que o prefeito esteve dentro da nossa casa e não deu nenhuma
atenção a nós, nem sequer comunicou para juntos atender aqueles moradores. Não, ele
simplesmente nos esqueceu. O vereador é o sal da panela, é o fogo que cozinha, nós estamos
sendo cobrados 24 horas por estar juntos a comunidade, e o prefeito simplesmente nos ignora.
A gente que dá o sangue e até morre por essa cidade, na hora de colhermos algum fruto, acaba
esquecido. E como fica a situação do vereador que está 24 horas junto com o povo brigando
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por tudo que a população tem direito, e está sendo mal interpretado e esquecido pelo
executivo.......................................................................................................................................
RENANN BRAGATTO GON: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e assistência
presente. Amanhã estarei juntamente o com prefeito em Vitória participando de uma reunião
com o senhor Governador, além da boa noticia da cessão da área para a unidade do Bombeiro,
também será incluído o município de Colatina como interveniente das obras de trinta e seis
milhões da macrodrenagem do bairro Carlos Germano Naumann, um sonho para toda aquela
comunidade que desde o início do meu mandato, já estive em Brasília quatro vezes inclusive,
e graças ao empenho de pessoas que querem o bem daquela população, essa obra agora será
executada pelo município de Colatina, e a partir de amanha, com essa assinatura, Colatina vai
licitar essa obra de tão importância para aquela região e município de Colatina, acabando com
aquele problema de alagamento. O convênio será assinado com a Caixa Econômica, o
Ministério das Cidades, Governo do Estado, passando para o município de Colatina a
responsabilidade de licitar essa obra que, será uma modalidade de licitação feita pelo GOS,
obra do PAC, licitará modalidade RDC, isso quer dizer que a mesma empresa licitará o
projeto também irá realizar a obra. Amanha às 14 horas será assinado esse convenio para que
esse ano o edital de licitação seja publicado para que a partir do ano que vem possamos
começar a execução dessa tão sonhada obra.................................................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Braz Bolzani apresentou Requerimentos de urgências
apensados aos Projetos de Leis nºs: 094, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092 e 093/2018, todos
de autoria do Poder Executivo Municipal.....................................................................................
Pela ordem, o Vereador Renann: Gostaria de aproveitar a presença do Procurador do
município Devaci Mário Zache, para lhe fazer um pedido, pois não existe ninguém mais bem
preparado na prefeitura para acompanhar a execução da obra dos convênios, que o nosso
colega engenheiro João Virgilio Avancini, que ele possa acompanhar.......................................
O presidente Jolimar reafirmou as palavras do vereador Renann com relação ao engenheiro
João Virgilio..................................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Wanderson: gostaria de agradecer a Deus pelos ensinamentos e
sabedoria aos profissionais, a região do Grande Ayrton Senna, Jacarandá, Vicente Soella,
Carlos Germano Naumann, somos prejudicados com as grandes chuvas, todos nós
agradecemos o empenho de todos para que essa obra seja realidade...........................................
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA: Senhor Presidente em exercício, Senhores Vereadores e
assistência presente. Gostaria de ressaltar a fala de alguns colegas, em especial a fala da tão
sonhada obra do esporte para o Bairro Ayrton Senna, onde tenho muito carinho pelos
moradores, e do bairro Bela Vista que neste final de semana teve um evento esportivo onde os
moradores interagiram, realmente confirmou a importância desses projetos nos bairros, peço a
Deus que as obras dos campos sejam concluídas o mais rápido possível. A respeito da
situação dos alunos do colégio Marista, conversei com a senhora Eliane Batatinha e com a
vereadora Audreya, é interessante que nós, enquanto representantes da população, marquemos
o mais breve uma reunião com a direção do Marista para entender o que está acontecendo e
posteriormente conversarmos com os pais dos alunos. Nós vereadores que representamos a
população temos a obrigação de tentar resolver, de estarmos unidos em favor do interesse de
todos os moradores da nossa cidade. Vamos marcar uma reunião com todos os vereadores
para tentarmos ajudar de alguma forma, tenham a certeza de que o compromisso aqui feito no
dia da nossa posse, de estar sempre representando a população, nós iremos cumprir. Quero
agradecer a presença de todos, muito obrigado............................................................................
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Pela ordem, o Vereador Felippe Martins: senhor presidente, essa reunião tem que acontecer
realmente, inclusive com o prefeito, alunos, pais, professores, enfim todos que desejam
participar e ajudar a resolver esse problema educacional............................................................
Pela ordem, o Vereador Jarjura: A gente pode ficar tranquilo porque o prefeito, nas redes
sociais, foi claro dizendo que nenhum aluno ficará desamparado. A minha preocupação é
como a prefeitura irá acomodar 543 alunos nas escolas municipais, isso vai exigir uma grande
logística. Se o município tem dinheiro e tem como transportar essas crianças para outras
escolas, nós teremos dinheiro para fazer novamente o convenio para que esses alunos
continuem estudando no Marista..................................................................................................
O presidente colocou para apreciação do plenário, autorização para que a senhora Eliana e
uma estudante, representando os alunos do colégio Marista possam usar a palavra por cinco
minutos, o que foi autorizado........................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Juarez Fadini solicitou autorização para se ausentar do restante da
sessão por motivo de doença na família, o que foi autorizado.....................................................
Com a palavra, o presidente colocou em votação o pedido feito pelo Vereador Eliésio
Bolzani, dos Requerimentos de Urgências apensados aos Projetos de Leis nºs: 094, 086, 087,
088, 089, 090, 091, 092, 093/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo todos
Aprovados por Unanimidade........................................................................................................
Com a palavra, a senhora Eliane de Fátima Inácio, iniciou agradecendo o apoio de todos que
estão em favor do não fechamento da escola São Marcelino Champanhat, dizendo que essa
escola tem uma história dentro do município de Colatina e que é importante frisar o trabalho
social que essa escola vem desempenhando durante anos dentro do município. Segundo ela a
preocupação não é o fato de a escola estar fechando somente, mas a quantidade de
trabalhadores que vão estar desempregados também. Deixou frisado que ninguém tem duvida
da capacidade e da qualidade dos profissionais da rede estadual e municipal, pelo contrário,
todos sabem que tem profissionais excelentes. A discussão de hoje é com relação ao projeto
social da escola São Marcelino Champanhat e o espaço físico daquela escola, todos têm o
pleno conhecimento de que o município não comporta receber 540 crianças no espaço físico
que tem hoje o município. Eliana pediu aos senhores vereadores que intercedam pela escola e
por 540 crianças, jovens e adolescentes que têm uma história de vida dentro da referida
escola, e finalizou pedindo também o apoio da população de Colatina para o não fechamento
da São Marcelino e agradeceu dizendo que se faz necessária uma luta para manter essa escola
aberta.............................................................................................................................................
A aluna da escola São Marcelino Champanhat, Samira Fernandes Milanezi, falou em nome de
todos os alunos. Ela iniciou dizendo que fechar uma escola social, quando muitos sabem do
trabalho da mesma, é não pensar no futuro. O Marista é uma escola que acolhe os alunos, que
tem profissionais que realmente se importam com eles, além de ensinar as matérias. Segundo
ela, o anunciamento de fechar a escola ocorreu praticamente na semana passada e que foi um
choque grande, provas finais, formaturas, são crianças e jovens que ficaram desnorteados com
a notícia. Ela destacou a estrutura, o ensinamento e os profissionais da escola, dizendo que a
possibilidade de no dia 31 de dezembro ter o fechamento da mesma, ela disse que é falta de
amor pelo futuro do país. Ela destacou que todos os alunos têm um sonho e que eles estão
pedindo aos senhores vereadores, políticos com mandato, para ajudá-los a impedir o
fechamento de uma escola tão grande, com tanta importância, que acolhe alunos de
praticamente dez anos de estudos, hoje estão pedindo por um direito que segundo ela está na
Constituição que é um ensino de qualidade. Samira, tomada pela emoção, finalizou pedindo
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um olhar especial para cada aluno pedindo aos vereadores que abracem essa causa com eles e
que não deixem acontecer o que vem acontecendo em tantos lugares onde ninguém quer saber
da educação, enquanto que a criminalidade só vem aumento. Samira disse que eles estão aqui
pelo futuro, “o que será de um país sem educação” finalizou ela.................................................
Pela ordem, o Vereador Eliésio Braz Bolzani disse que o prefeito Sérgio Meneguelli marcou
uma reunião para a próxima quinta-feira em seu gabinete, com os pais e alunos do colégio
Marista, e com os senhores vereadores que desejar dar apoio a essa causa, a partir das 14
horas, que seja formada uma comissão de representantes para participar dessa reunião.............
Com a palavra, o presidente em exercício Vereador Charles Luppi: devido ao espaço do
gabinete do prefeito não comportar muita gente, sugiro que a comissão permanente de
educação desta Casa possa representar os demais vereadores......................................................
Pela ordem, a Vereadora Audreya: no início da sessão eu solicitei ao presidente Jolimar que
faça uma reunião com os vereadores e com a secretária municipal de educação, com a direção
do colégio Marista e do gabinete do prefeito, tendo em vista que esse assunto é de suma
importância, um país que praticamente virou as costas para a educação, e com esse possível
fechamento dessa escola dói realmente na alma da gente. Temos que unir todas as forças para
impedir que isso aconteça.............................................................................................................
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 17 de setembro de 2018: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Pela ordem, o Vereador Jorge Guimarães: senhor presidente apenas para reafirmar a audiência
pública que vai acontecer amanha aqui nesta Casa para debater vários temas sobre a Feira
Livre..............................................................................................................................................
ORDEM DO DIA: única discussão do 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 obras: “Aprovado
por Unanimidade”.........................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 093/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Autoriza o município celebrar com as Cáritas Diocesana de Colatina, termo de cessão de uso
da área para execução de obra: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelos Vereadores:
Wanderson, Eliésio, Audreya, Renann, Jorge e Adeuir................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 091/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 090/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre alterações dos artigos 1º, 9º, 10º, 11, 12, 14, 17, 21, 39 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: “Aprovado por Unanimidade”................................................................................
Única discussão do 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: “Aprovado por Unanimidade”............................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 088/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
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Única discussão do Projeto de Lei nº 087/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 086/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar: “Aprovado por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão do Projeto de Lei nº 041/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, que
Institui o Sistema, Conselho e Fundo Municipal de Meio Ambiente do Município de Colatina:
“Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo Vereador Wady José Jarjura...............................
Única discussão do Requerimento nº 104/2018 de autoria da Edilidade, requerendo
informações ao senhor prefeito municipal de Colatina, sobre o Projeto que ficou parado no
protocolo sob nº 26515/2017: “Aprovado por Unanimidade”, discutido pelo vereador Wady
José Jarjura....................................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº: 097/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique
Luppi, requerendo informações a secretaria municipal de Transito sobre os carros e motos
abandonados no pátio da Polícia Civil e na Rua Benjamim Costa, Bairro Marista: “Aprovado
por Unanimidade”.........................................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº 098/2018 de autoria do Vereador Charles Henrique
Luppi, requerendo informações 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: “Aprovado por Unanimidade”.............................................................................
Única discussão do Requerimento nº 099/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira,
requerendo informações sobre o horário inicial e termino do estacionamento rotativo:
“Aprovado por Unanimidade”......................................................................................................
Única discussão do Requerimento nº: 100/2018 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: “Aprovado por Unanimidade”.....................
Única discussão do Requerimento nº 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 senhor prefeito municipal de Colatina: “Aprovado por Unanimidade”........
Única discussão do 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: “Aprovado por Unanimidade”.........................................
Única discussão do 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: “Aprovado por Unanimidade”.....................................................................
Única discussão da Moção nº 090/2018 de autoria do Vereador Zaqueu Alves Pereira, de
pesar pelo falecimento da senhora Benedita F. de Assis: “Aprovada por Unanimidade”...........
Única discussão da Moção nº 091/2018 de autoria do Vereador José Luiz Muniz Araújo, de
pesar pelo falecimento da senhora Valdete das Graças Cardoso Rocha: “Aprovada por
Unanimidade”...............................................................................................................................
Única discussão da Moção nº 092/2018 de autoria do Vereador Eliésio Braz Bolzani, de pesar
aos familiares da senhora Rosa Maria Comério Vieira: “Aprovada por Unanimidade”.............
Única discussão da 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: “Aprovada por Unanimidade”.......................................................................
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EXPLICAÇÕES PESSOAIS: WANDERSON FERREIRA DA SILVA: A minha fala
anterior aqui nesta tribuna foi bem clara, eu sou a favor, é da minha índole ajudar, meu
coração foi feito pra isso, ajudo, apoio, eu quero ver essa rapaziada fora da criminalidade, fora
das drogas sim. Quero deixar claro que meu argumento foi no sentido de que chegou pelo
meu watzap um pedido de duzentos metros de piso, um custo de quatro mil reais
arredondando, para um local em que a Cáritas Diocesana está tomando conta. Eu quis deixar
frisado que a Cáritas deve assumir essa situação, precisamos desse espaço, é louvável, porém,
é inadmissível receber um pedido desses sendo que, acredito eu, tem verba para fazer esse
trabalho..........................................................................................................................................
AUDREYA MOTTA FRANÇA BRAVO: Gostaria de fazer um convite para a próxima
segunda-feira, 1º de outubro, início das atividades do Outubro Rosa em Colatina, às 19 horas
uma missa na Catedral e na quarta-feira abertura oficial na Praça do Sol Poente, apresentação
da Banda da Polícia Militar e show com cantor Fabio Pereira, todos estão convidados às
18h30min, a abraçarem essa causa, a entrarem nessa onda, vamos todos lutar contra o câncer
de mama e contra todo tipo de câncer, vamos adquirir as camisetas por apenas 30 reais para
ajudar os projetos sociais que a Casa da Associação Amigas para o Bem Viver vem mantendo
há tanto tempo. Adquiram suas camisetas Outubro Rosa 2018, elas estão em vários pontos de
venda.............................................................................................................................................
Todos de pé, fizeram um minuto de silencio pelo falecimento do senhor Gumercindo Borgui,
mais conhecido como Tatinha......................................................................................................
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, 24 de Setembro de 2018.

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente

Renann Bragatto Gon
1º Secretário
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