DIÁRIO OFICIAL
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ANO IX - VILA VELHA – ES, TERÇA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2017 – N° 2743–08 PÁGINAS
DIÁRIO OFICIAL – Composição, Diagramação, Arte Final, Impressão e Revisão
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA

MESA DIRETORA
IVAN CARLINI
PRESIDENTE

OSVALDO MATURANO
1º Secretário

TIA NILMA
2º Secretário

MIRIM MONTEBELLER
3º Secretário
PATRICIA CRIZANTO
1º VICE-PRESIDENTE

ADEILSON HORTI SUPER
2º VICE-PRESIDENTE

GABINETES DAS LIDERANÇAS

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA

ADEILSON DE SOUZA SANTOS (ADEILSON HORTI SUPER) PSD

ADEILSON DE SOUZA SANTOS (ADEILSON HORTI SUPER) PSD

ANADELSO PEREIRA - PSDC

ANADELSO PEREIRA - PSDC

ANTONIO GONÇALVES SIQUEIRA (PM SIQUEIRA) - PHS

ANTONIO GONÇALVES SIQUEIRA (PM SIQUEIRA) - PHS

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) - PSL

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) - PSL

ARNALDO BORGO FILHO - PMDB

ARNALDO BORGO FILHO - PMDB

BRUNO LORENZUTTI/WALDOMIRO MONTEBELLER(MIRIM)PTN

BRUNO RODRIGUES LORENZUTTI - PTN

HELIOSANDRO MATTOS SILVA - PR

IVAN CARLINI - DEM

IVAN CARLINI/ROGERIO CARDOSO - DEM

JOSÉ HOMERO DAMASCENA (ZÉ DO RENASCER) - PTC

JOSÉ HOMERO DAMASCENA (ZÉ DO RENASCER) - PTC

NILMA MARIA GUEZ DA SILVA (TIA NILMA) - PRP

NILMA MARIA GUEZ DA SILVA (TIA NILMA) - PRP

OSVALDO MATURANO - PRB

OSVALDO MATURANO - PRB

PATRÍCIA CRIZANTO DA SILVA - PMB

PATRÍCIA CRIZANTO DA SILVA - PMB

REGINALDO DE ALMEIDA - PSC

REGINALDO DE ALMEIDA - PSC

RICARDO LUIZ CHIABAI - PPS

RICARDO LUIZ CHIABAI - PPS

ROGÉRIO CARDOSO SILVEIRA - DEM

VALDIR NEITZEL (VALDIR DO RESTAURANTE) - PT DO B

VALDIR NEITZEL (VALDIR DO RESTAURANTE) - PT DO B

HELIOSANDRO MATTOS SILVA - PR

WALDOMIRO MONTEBELLER (MIRIM) - PTN

COMISSÕES PERMANENTES 2017/2018

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO.
Presidente: Reginaldo Almeida
Membros: Rogério Cardoso e Arnaldinho Borgo
COMISSÃO
DE
ADMINISTRAÇÃO,
OBRAS,
TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO,
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E AGRICULTURA.
Presidente: Heliosandro Mattos
Membros: Mirim Montebeller e Valdir do
Restaurante
COMISSÃO DE FINANÇAS,
TOMADA DE CONTAS.

ORÇAMENTO

COMISSÃO
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA, DE CULTURA, DE DESPORTO E LAZER
E DE TURISMO.
Presidente: Ricardo Chiabai
Membros: Heliosandro Mattos e Anadelso
Pereira

Presidente: Valdir do Restaurante
Membros: Dona Arlete e PM Chico Siqueira
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS
MULHERES
Presidente: Dona Arlete
Membros: Patrícia Crizanto e Bruno Lorenzutti

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E RURAL, E
HABITAÇÃO.
Presidente: Anadelso Pereira
Membros: Rogério Cardoso e Arnaldinho Borgo

E COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
ABASTECIMENTO.

Presidente: Arnaldinho Borgo
Membros: Rogério Cardoso Anadelso Pereira

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE.
Presidente: Reginaldo Almeida
Membros: Adeilson Horti Super e Mirim
Montebeller

Presidente: Zé do Renascer
Membros: Adeilson Horti Super e Bruno
Lorenzutti
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS
HUMANOS E DEFESA DA CIDADANIA.
Presidente: Patrícia Crizanto
Membros: Dona Arlete e Ricardo Chiabai
COMISSÃO
DE
ACOMPANHAMENTO
FISCALIZAÇÃO DAS LEIS.

E

Presidente: Bruno Lorenzutti
Membros: Adeilson Horti Super e Zé do
Renascer
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Presidente: PM Chico Siqueira
Membros: Ricardo Chiabai e Mirim Montebeller

Atas das Sessões..................................4018 a 4021
Publicação Autorizada
Atos Legislativos
Atos Administrativos

Diário do Poder Legislativo Municipal

ATAS DAS SESSÕES

Vila Velha- ES, terça-feira ,09 de maio de 2017-4018
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura dos
Expedientes.)

O SR. OSVALDO MATURANO – Sr. Presidente, pela
DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA ordem! Queremos externar a alegria desta Casa de receber os
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA representantes do SINDIUPES, dos Srs. Lucas Melo, Carlos
Duarte, Hildebrando Paranhos, João Paulo e Gerusa Maria,
LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2017.
que estão aqui e trouxeram muitas contribuições para o
projeto a fim de melhorar a educação de Vila Velha.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o Sr.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo
Vereador Osvaldo Maturano a ocupar a 1ª Secretaria, e
proceder à chamada dos Srs. Vereadores para efeito de destinado à leitura dos Expedientes, passa-se aos Oradores
Inscritos.
verificação de quorum, para abertura da Sessão.
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super, Anadelso
Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzutti, Dona Arlete,
Heliossandro Mattos, Ivan Carlini, Mirim Montebeller, Osvaldo
Maturano, Patrícia Crizanto, PM Chico Siqueira, Reginaldo
Almeida, Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir
do Restaurante e Zé do Renascer.
Sr. Presidente, responderam à chamada 17
(dezessete) Srs. Vereadores.

O SR. PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS - Sr.
Presidente, pela ordem! Requeremos a dispensa da fase dos
Oradores Inscritos.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – É regimental,
mas depende de aprovação do plenário.
Os Srs. Vereadores que aprovam o requerimento do
Sr. Vereador Professor Heliosandro Mattos, permaneçam
sentados.
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Há quorum
para abertura da Sessão.

O SR. RICARDO CHIABAI – Sr. Presidente, pela
ordem! Antes de todo esse momento que estamos passando,
tivemos uma Tribuna Livre nesta Câmara onde o pessoal da
(A Sessão foi aberta às 17h06min.)
Guarda Municipal, que está presente aqui hoje, fez uma
explanação colocando a importância de serem chamados pelo
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o
Prefeito para assumirem. Naquele momento redigimos um
Sr. Vereador Osvaldo Maturano a proceder à leitura da
documento onde todos os Vereadores se propuseram assinar,
Bíblia.
mas como foi um dia tumultuado pois havia outra Tribuna
Livre, acabou que alguns Vereadores não conseguiram assinar.
(O Sr. Osvaldo Maturano procede à leitura de um Agora fizemos outro documento para que todos tenham
oportunidade de assinar. Muito obrigado!
texto bíblico.)

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido a Srª
Vereadora Tia Nilma a ocupar a 2ª Secretaria, e proceder à destinado aos Oradores Inscritos, passa-se à leitura da Pauta
leitura da Ata da Sessão anterior.
da Ordem do Dia.
Convido o Sr. 1º Secretário e proceder à chamada dos
(A 2ª Secretária procede à leitura da Ata da Sessão Srs. Vereadores para efeito de verificação de quorum, para a
anterior.)
deliberação da Pauta da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Em discussão

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super, Anadelso
Encerrada a discussão.
Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzuti, Dona Arlete,
Em votação.
Professor Heliosandro Mattos, Ivan Carlini, Mirim
Os Srs. Vereadores que aprovam a Ata, queiram Montebeller, Osvaldo Maturano, Patrícia Crizanto, PM Chico
permanecer sentados. (Pausa)
Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Chiabai, Rogério
Aprovada.
Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante e Zé do Renascer.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura dos
Sr. Presidente, responderam à chamada 17
Expedientes.
(dezessete) Srs. Vereadores.
a Ata.
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O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Há quorum.

não tenha o mesmo destino dos recursos do Prodespol, Águas
Limpas e Prodesan, que ninguém viu terminar. Esses projetos
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da começaram e não acabaram! Pegaram o dinheiro dos
Pauta da Ordem do Dia.
contribuintes e ninguém viu o resultado das obras.
Então, fica aqui nosso apelo para que todos os Srs.
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da Vereadores participem. Faremos questão de dar publicidade a
Ordem do Dia.)
todos que participarem, porque será um acompanhamento
para a cidade, para o cidadão de bem que paga seus impostos
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo em dia.
destinado à leitura da Pauta da Ordem do Dia, passa-se à
leitura da Pauta da próxima Sessão.
O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr. Presidente, pela
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da ordem! Gostaríamos de informar que enviamos um convite a
Pauta da próxima Sessão.
todos os colegas para uma Audiência Pública, sobre o mesmo
tema. Será na próxima quarta-feira, às 19 horas, neste
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da plenário. Gostaríamos de reiterar o convite aos nobres
próxima Sessão.)
colegas, para essa Audiência Pública com os representantes da
CESAN, com os representantes da empresa que vai realizar as
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo obras e dos líderes comunitários. Conversamos com grande
destinado à leitura da Pauta da próxima Sessão, passa-se às parte da sociedade civil organizada para participar dessa
Explicações Pessoais.
Audiência Pública.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Arnaldinho Borgo,
pelo tempo de cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Professor Heliosandro Mattos, pelo
O SR. ARNALDINHO BORGO – Sr. Presidente, declino! tempo de cinco minutos.
O SR. RICARDO CHIABAI – Sr. Presidente, pela
ordem! Sr. Presidente, a título de informação, o documento
para tratar a questão da Guarda Municipal, foi assinado por
todos os Vereadores e agora vamos protocolar.
Queremos agradecer ao Presidente Ivan que se
empenhou muito para que isso fosse possível.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Gostaria de
solicitar a Vossa Excelência que juntamente com os membros
da Comissão, marque uma reunião com o nosso Prefeito.
O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr. Presidente, pela
ordem! O Vereador Arnaldinho Borgo requereu a criação da
Comissão que irá acompanhar a PPP, que é um dos maiores
projetos de saneamento que este Município já viu. Será uma
parceria do Governo do Estado com a iniciativa privada. Então,
gostaríamos de solicitar que o nosso nome fosse incluído na
Comissão.
O SR. ARNALDINHO BORGO – Sr. Presidente, pela
ordem! Achamos o pedido do Vereador Reginaldo Almeida
plausível, mas infelizmente a Comissão só pode ter cinco
Vereadores. Mas isso não quer dizer que os outros doze
Vereadores não possam participar.
Gostaríamos que todos os Vereadores participassem,
pois é uma questão muito séria, e que envolve um recurso
gigantesco que será aplicado na cidade. Quando falamos de
recurso aplicado embaixo da terra, não tem como mensurar.
Por isso, devemos estar de olho vivo para que esse recurso

O SR. PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores, vimos a
esta tribuna informar aos Vereadores, principalmente aos que
fazem parte, junto conosco, da Comissão que está pensando
na melhoria do ambiente de negócios na cidade, porque na
contramão do que esta Casa fez, hoje ocorreu uma ação
deletéria da fiscalização da Vigilância Sanitária no Bairro da
Glória, contra o Supermercado Rede Show. Lá os Fiscais
agiram de forma destemperada, ilegal, abusiva e
desrespeitosa, inclusive chegaram a conduzir preso o dono
daquele estabelecimento comercial. É uma pena que a Guarda
Municipal tenha sido usada para algemar um cidadão de bem,
um contribuinte! Temos certeza que isso não tem a
participação do Prefeito Max Filho e nem do Secretário de
Saúde Jarbas Assis! Mas pedimos da tribuna desta Casa –
inclusive amanhã iremos formalizar um pedido - para que o
Prefeito abra um inquérito administrativo para apurar
possíveis abusos de autoridade e possíveis atos de natureza
administrativa, praticado contra uma pessoa que não faz
nada, além de trabalhar, gerar empregos, gerar impostos e
gerar renda.
Segundo o relato que este Vereador e o Vereador
Anadelso recebemos hoje pela manhã esse comerciante que
foi vítima de violência física, de humilhação moral e foi
também ameaçado de ser perseguido, caso aquele ato
voltasse a acontecer. E o pior é que os Fiscais fizeram um mau
uso do nome do Prefeito Max Filho! Isso é sério!
Vamos produzir esse documento amanhã para o qual
vamos pedir a assinatura dos nossos colegas Vereadores,
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porque achamos que essa não deve ser uma questão pessoal,
porque isso é sério!
A Vigilância Sanitária duas semanas atrás fez a
mesma coisa em Alecrim, inclusive o Vereador Anadelso
também sabe que jogaram cloro e com isso estragou a carne e
o frango daquela gente humilde e pobre.
O Vereador Arnaldinho Borgo chega e diz que esse
tipo de ação merece prisão, e é verdade! É triste ver isso
acontecer em nossa cidade. Nós, os Vereadores desta Casa de
Leis, não podemos ver esse tipo de truculência! A nosso ver, a
fiscalização da Vigilância Sanitária precisa ser exercida de uma
forma mais decente, mais educada e mais respeitosa com o
contribuinte. Temos certeza que não tem o aval do Prefeito
Max Filho! Não tem o aval do Prefeito Max Filho a prisão
arbitrária que a Guarda Municipal foi levada a fazer com
aquele cidadão que foi humilhado até no DPJ!
Queríamos ver se eles têm muita coragem para
andar em regiões como o Morro de Jaburuna e de encarar os
pequenos comércios de lá, para fechar! Queremos ver se eles
têm essa disposição para ir pegar o pequenininho! Pega o
pequenininho lá em 1º de Maio para ver se eles vão tacar fogo
no pequenininho, não é Dona Arlete?
Na Glória é fácil! Vai lá no Morro da Boa Vista ou de
São Torquato para tentar pegar o comerciante pequenininho,
não é Vereadora Patrícia?
Lamentamos ter que trazer este assunto aqui e
gostaríamos de dizer aos Srs. Vereadores que não podemos
conceber que nos dias de hoje, quando o País tem quase treze
milhões de pessoas desempregadas, haja esse tipo de
fiscalização. Somos servidor público, o Vereador Bruno
também é e criou uma Frente para defender o servidor
público. Mas não podemos defender um servidor público que
destrói carne e frango de pequenos comerciantes, com tanto
abuso, tanta arrogância e tanta violência. Pedimos desculpas
em ter que trazer este assunto, mas lamentavelmente a nossa
cidade precisa melhorar a Vigilância Sanitária e temos certeza
que isso não partiu do Secretário Jarbas. Mas há na estrutura
da Secretaria, gente que deu o 5º lugar como melhor
restaurante ao Quiosque do Jajá. Nada contra o Quiosque do
Jajá, mas colocaram o Restaurante Atlântica em 57º lugar no
selo de qualidade. Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Anadelso Pereira, pelo tempo de cinco
minutos.
O SR. ANADELSO PEREIRA – (Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras, vamos
falar sobre esse assunto também. Quando o Vereador
Heliosandro falou sobre esse pequeno comércio em Santa
Rita, trata-se do comércio do nosso irmão. Não quisemos falar
nada aqui pelo fato de ser o irmão do Vereador, mas quando a
fiscalização chegou lá, retirou toda a mercadoria dele do
freezer e jogou cloro em cima, na frente dele. Foi isso o que
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fizeram lá! Destrataram ele dentro do seu comércio! E sabem
o que é o comércio dele? É um kilão de onde ele tira uma
renda de sessenta reais por dia para sustentar toda a sua
família. A fiscalização interditou e fechou o comércio dele!
Isso é uma vergonha! Temos certeza que o Prefeito não sabe
disso porque o Max falou dentro da nossa casa que iria
proteger os comerciantes e empresários do município de Vila
Velha. Mas isso não está acontecendo! E para destruir ainda
mais os empresários, que já estão atravessando toda essa
crise na segurança, chegaram a um supermercado na Glória,
entraram na câmara frigorífica e apreenderam a carne do
rapaz. E segundo informações, estava tudo regular. Mas já
haviam estado lá anteriormente e jogado cloro em cima da
mercadoria dele também, no ano passado. Isso é o cúmulo!
Esses Fiscais não têm postura para trabalharem nesse setor.
Ligamos para o Secretário Jarbas e ele nos disse que não sabia
de nada. Não tem nenhum responsável pelos fiscais hoje na
Secretaria de Saúde. Foi isso que o Secretário falou! Uma
pessoa foi nomeada, mas ela não sabe o que está fazendo lá
dentro ainda.
Então, temos que tomar uma atitude! Temos que
entrar com uma ação no Ministério Público, para inibir essa
situação. Os empresários de Vila Velha e de outros Municípios
do Estado estão passando fome! São duzentos e cinquenta
milhões de reais de prejuízo. Apenas em Vila Velha o prejuízo
dos comerciantes chega a quase cinco milhões de reais.
O Prefeito Max Filho adiou a cobrança do ISS dos
comerciantes para o dia 15, mas pedimos que fosse adiada
para o dia 25 para ajudar os comerciantes e empresários,
porque eles estão falindo.
Queremos parabenizar o Vereador Professor
Heliosandro Mattos, e vamos preparar a documentação e
tomar uma atitude. Temos que tomar uma atitude contra
esses cidadãos que estão destruindo o Município de Vila
Velha, que estão acabando com as pequenas famílias.
Em Santa Rita tem uma média de duzentos comércios
pequenos, mas os fiscais só foram em um! Do jeito que a
situação, o risco para os fiscais é muito grande de acontecer
alguma coisa com eles.
Então, queremos deixar nosso repúdio ao setor de
fiscalização municipal, porque o que fizeram não se faz. Somos
a favor da Lei, mas eles não podem usar a autoridade para
destruir um comerciante. A lei tem que ser cumprida, mas não
podem abusar dela como estão fazendo.
Deixamos aqui nosso repúdio e iremos entrar com
uma ação no Ministério Público, e vamos comunicar ao
Prefeito. Ligamos para o Secretário da Guarda e sabemos que
os Agentes fizeram o papel deles, indo até lá e conduzindo o
pessoal para a Delegacia.
Imaginem senhores, os empresários lutando com
toda dificuldade e terem que ir até uma Delegacia para fazer
um Boletim de Ocorrência? Isso é o fim do mundo! Temos que
tomar uma atitude sobre isso! Não queremos coisas erradas,
apenas que as pessoas consigam trabalhar. Dar um prazo

4021-Diário do Poder Legislativo Municipal
maior para que elas possam trabalhar e regulamentar o seu
comércio. Ninguém tem dinheiro para pagar essas contas! Eles
estão passando dificuldades com essa crise que está
acontecendo, e não é nossa culpa. Mas temos que apoiar e
ajudar esses empresários, e para isso temos que estar unidos.
Temos que pedir ao Prefeito e a Secretaria que caminhem
conosco, para que possamos ajudar esses empresários.
Repudiamos essa situação! Não aceitamos e por isso
iremos tomar providências.
Precisamos de uma cidade em que todos colaborem e
que haja respeito às Leis, porque senão as coisas acontecem e
a cidade não se desenvolve. Então, é nesse intuito que
contribuímos. Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador PM Chico Siqueira, pelo tempo de
cinco minutos.
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Casa, terão meu apoio como policial militar e terão meu apoio
como pai de família, porque vamos ler para vocês a
mensagem de um Padre:
“Em missa na Paróquia São Pedro Apóstolo, em
Vitória, o Padre Kelder Brandão, que mora há oito anos em
São Pedro, disse que a insegurança sempre esteve presente e
tem sido assim, com constantes tiroteios de dia e de noite, nas
ruas, becos e escadarias, com greve ou sem greve da PM!
Senhores, o Vereador Adeilson sabe, assim como o
Vereador Zé do Renascer, que dos trinta anos de Polícia mais
de vinte e cinco foram dentro dos “bolsões”, onde falta a
presença do Governo, através de projetos sociais. A Polícia
está lá até as 22 horas! Depois das 22 horas, mesmo estando
com a Polícia nas ruas, esses bairros são desguarnecidos! Isso
todo mundo sabe! E nós estamos com os problemas da
segurança, da saúde, da educação, fazendo paliativos! E
descobrimos outra coisa, Vereadoras Tia Nilma, Patrícia e
Dona Arlete: falam que o nosso País é machista, mas não é
machista não! A maioria das pessoas que mandavam aquelas
mulheres em frente ao Quartel irem lavar uma trouxa de
roupa, também eram mulheres! Mulheres iam jogar ovos
naquelas senhoras em frente ao Quartel! São as mulheres que
mais falam mal daquelas que estão lá defendendo o interesse
da sociedade. E estamos em um país machista! Mas foram as
mulheres que mais questionaram. E nós, que somos homens e
contamos com a parceria de vocês, mulheres, ajudem-nos a
resolver os problemas deste País. Temos que nos unir e dar
um basta nessa desigualdade que há neste País. E pedimos o
apoio de vocês para aquelas heroínas que estão nas portas
dos Quartéis. Ninguém dormiria doze noites na porta de um
Quartel se não fosse necessário. Muito obrigado a todos
vocês! (Muito bem!)

O SR. PM CHICO SIQUEIRA – (Com revisão do orador)
– Sr. Presidente e Srs. Vereadores, a nossa fala hoje é
novamente em nome da Segurança Pública.
A Segurança Pública do Estado do Espírito Santo está
de luto! Estamos aqui para pedir desculpas à sociedade
capixaba, pedir desculpas ao povo de Vila Velha, pedir
desculpas e ser solidário com os parentes das vítimas que
sofreram com a morte, e pedir desculpas aos comerciantes
que perderam seus bens, em virtude desse movimento da
minha Polícia Militar. Infelizmente essa situação não está
resolvida, por causa de um Secretário de Segurança
incompetente e por causa de um Secretário de Direitos
Humanos incompetente que toda vez que vem para a
Televisão é para falar que os policiais militares são
sequestradores, homicidas, incendiários, espancadores de Frei
e ladrões! Como vamos conversar com Secretários desse
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Nada mais
jeito? Quando é que teremos neste Governo do Sr. Paulo havendo a tratar, vou encerrar a presente Sessão. Antes,
Hartung alguém que saiba negociar e conversar?
porém, convido os Srs. Vereadores para a próxima, à hora
Queremos saber deste plenário, quem das senhoras regimental e para a qual designo:
teria coragem de ficar doze dias na porta de um quartel,
dormindo dentro de uma barraca, defendendo a sociedade
EXPEDIENTE:
capixaba? Porque aquelas mulheres que estão lá, estão
O que ocorrer.
defendendo a sociedade capixaba. As viaturas que estão indo
Está encerrada a Sessão.
para as ruas, estão saindo sem manutenção. Os nossos
(A Sessão foi encerrada às 18h29min.)
policiais estão andando sem colete, não têm tíquete de
refeição, enquanto os tíquetes dos outros Poderes são de
1.000 a 1.200 reais, não tem adicional noturno, não temos
Periculosidade, e não podemos falar, porque a Constituição
nos proíbe! A Constituição nos proíbe de fazer greve!
Então, o único jeito foi as nossas esposas, mães e
namoradas irem para a porta do quartel falar que a sociedade
capixaba está sofrendo com a segurança pública, está
sofrendo com a saúde, porque não tem remédios nos postos
médicos, e está sofrendo com a educação, e nós estamos
calados! Mas essas heroínas tiveram coragem! Elas terão o
nosso apoio, como Membro da Comissão de Segurança desta
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HINO OFICIAL DE VILA VELHA
CIDADE ENCANTADA
Letra e música: Sérgio Vilella de Moraes
Venha de onde vier
Vamos chegando devagar
Veja a beleza desta terra.
Com o seu povo feliz sempre a cantar.
Sob a colina sagrada
Vasco Coutinho fundou
A cidade encantada
Que a Virgem Santa abençoou.
Homens, mulheres, crianças
Juntos num só coração
Para frente Vila Velha querida
Pela grandeza da nossa nação.
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