DIÁRIO OFICIAL
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ANO IX - VILA VELHA – ES, QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2017 – N° 2745–16 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..................................4022 a 4033
Publicação Autorizada
Atos Legislativos
Atos Administrativos

4022-Diário do Poder Legislativo Municipal

ATAS DAS SESSÕES

Vila Velha- ES, quinta-feira ,11 de maio de 2017
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo
destinado à leitura dos Expedientes, passa-se aos Oradores
Inscritos.

DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA
O SR. ROGÉRIO CARDOSO – Sr. Presidente, pela
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
ordem! Solicitamos a supressão do horário dos Oradores
LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017.
Inscritos.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o Sr.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – É regimental,
Vereador Osvaldo Maturano a ocupar a 1ª Secretaria, e
proceder à chamada dos Srs. Vereadores para efeito de porém depende do apoiamento dos Srs. Vereadores.
Os Srs. Vereadores que concordam com o
verificação de quorum, para abertura da Sessão.
requerimento do Sr. Vereador Rogério Cardoso, queiram
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que permanecer sentados.
Aprovado, com cinco votos contrários dos Srs.
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super, Anadelso
Vereadores
Arnaldinho Borgo, PM Chico Siqueira, Reginaldo
Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzutti, Dona Arlete,
Heliossandro Mattos, Ivan Carlini, Mirim Montebeller, Osvaldo Almeida, Ricardo Chiabai e Bruno Lorenzutti.
Não havendo horário dos Oradores Inscritos, passa-se
Maturano, Patrícia Crizanto, PM Chico Siqueira, Reginaldo
Almeida, Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir à leitura da Pauta da Ordem do Dia.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à chamada dos
do Restaurante e Zé do Renascer.
Sr. Presidente, responderam à chamada 17 Srs. Vereadores, para verificação de quorum, para a leitura da
Pauta da Ordem do Dia.
(dezessete) Srs. Vereadores.
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Há quorum
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super, Anadelso
para abertura da Sessão.
Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzutti, Dona Arlete,
Heliossandro Mattos, Ivan Carlini, Mirim Montebeller, Osvaldo
(A Sessão foi aberta às 17h04min.)
Maturano, Patrícia Crizanto, PM Chico Siqueira, Reginaldo
Almeida, Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o
do Restaurante e Zé do Renascer.
Sr. Vereador Bruno Lorenzutti a proceder à leitura da
Sr. Presidente, responderam à chamada 17
Bíblia.
(dezessete) Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Há quorum
(O Sr. Bruno Lorenzutti procede à leitura de um
para a leitura da Pauta da Ordem do Dia.
texto bíblico.)
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido a Srª Pauta da Ordem do Dia.
Vereadora Tia Nilma a ocupar a 2ª Secretaria, e proceder à
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da
leitura da Ata da Sessão anterior.
Ordem do Dia.)
(A 2ª Secretária procede à leitura da Ata da Sessão
O SR. MIRIM MONTEBELLER – Sr. Presidente, pela
anterior.)
ordem! Queremos registrar a presença do Guarda Municipal
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Em discussão Hononato; do Presidente do Sinfais, Ricardo Aguiar; do Gabriel
e da Cristina. Sejam bem-vindos a esta Casa.
a Ata.
Encerrada a discussão.
O SR. ROGÉRIO CARDOSO – Sr. Presidente, pela
Em votação.
Os Srs. Vereadores que aprovam a Ata, queiram ordem! Queremos registrar a presença do nosso amigo
Emerson Borracha, que no domingo passado concorreu a
permanecer sentados. (Pausa)
eleição para Presidente da comunidade de Santa Rita,
Aprovada.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura dos sagrando-se vencedor junto com toda a sua equipe. Parabéns
pela grande vitória!
Expedientes.
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura dos
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Registramos
Expedientes.)
as presenças dos ex-Vereadores João Artem e Mamãe,
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ressaltando que o Vereador João Artem teve seis mandatos
nesta Casa de Leis!
Findo o tempo destinado à Pauta da Ordem do Dia,
passa-se à leitura da Pauta da próxima Sessão.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da
Pauta da próxima Sessão.
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anos de idade. Foi muita covardia o que aconteceu com o Frei
que se dedicou a vida inteira a se doar para o próximo. Então,
fica aqui o nosso repúdio a respeito desses criminosos que
foram lá e assaltaram o Convento da Penha, e se não bastasse
assaltar, bateram no Frei que é um senhor de idade! Muito
obrigado! (Muito bem!)

(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da
A SRA. PRESIDENTE – (PATRÍCIA CRIZANTO) próxima Sessão.)
Concedo a palavra ao Sr. Vereador PM Chico Siqueira, pelo
tempo de cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo
destinado à leitura da Pauta da próxima Sessão, passa-se às
O SR. PM CHICO SIQUEIRA – (Sem revisão do
Explicações Pessoais.
orador) – Sra. Presidente e Srs. Vereadores, queremos
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Arnaldinho Borgo, cumprimentar a nossa Presidente, os irmãos Vereadores e
pelo tempo de cinco minutos.
toda a galeria. Queremos cumprimentar o nosso colega
Vereador Adeilson Horti Fruti, pelo seu aniversário, no dia 18.
O SR. RICARDO CHIABAI – Sr. Presidente, pela Que Deus o abençoe e dê muitos anos de vida. Que ele saiba
ordem! Gostaríamos de informar que a Feira de Alimentos que tem um irmão aqui, de coração.
Orgânicos que funcionava embaixo do viaduto da 3ª Ponte,
Queremos informar que quando é para criticar,
funcionará a partir do dia 25 de fevereiro, domingo, na criticamos, mas quando é para parabenizar, parabenizamos.
Avenida Espírito Santo, um prolongamento da Avenida Hugo Hoje estivemos reunidos com a Secretária de Serviços
Musso, no Parque das Castanheiras. Foi uma solicitação do Urbanos, Sra. Marizeth de Oliveira, preocupados com a
Ministério Público por causa do piso sobre o valão da 3ª questão dos valões no Município de Vila Velha. Ela nos
Ponte.
informou que está sendo implantado aqui em nosso Município
um monitoramento inteligente, da parte da Prefeitura, para
O SR. ARNALDINHO BORGO – (Sem revisão do mapear as áreas de infestação do mosquito transmissor de
orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores, assomamos esta Dengue, Chikungunya, Zica e Febre Amarela. Esse sistema
tribuna para falar sobre um assunto muito delicado, que é a coloca armadilha em determinados locais e a cada duzentos
violência.
metros. Ele contem um composto sintético para atrair as
Na semana passada aconteceu um crime! Ocorreu fêmeas pelo odor, e produz um ambiente propício para as
um assalto ao Convento de Nossa Senhora da Penha, onde os fêmeas depositarem seus ovos. Os insetos capturados são
assaltantes amarraram e espancaram o Frei Paulo. Uma levados para o laboratório e, em sete dias, é possível dizer se
pessoa idosa que passou a vida toda fazendo caridade e existe um foco naquele local.
ajudando o próximo. Ele está sempre tentando transformar a
Parabenizamos a Prefeitura por mais esse serviço!
vida das pessoas em algo melhor, através da sua fé. E ele foi Mas a nossa preocupação maior em estar com a Secretária, foi
espancado por dois assaltantes! Roubaram todo o dinheiro com a limpeza dos valões, pois está impossível a pessoa
arrecadado naquela semana, que estava lá na Secretaria.
colocar um remédio para matar os mosquitos.
Para os senhores terem uma noção, em entrevista o
Estivemos também, como Membro da Comissão de
Frei Paulo disse que no momento pensou que fosse uma Saúde desta Casa, e reconhecemos a importância da
brincadeira. Ele pensou: “não é possível que estejam mesmo vacinação, ocorrida no último final de semana. Foi feito um
assaltando o Convento de Nossa Senhora da Penha.” Mas era movimento em todas as Unidades de Saúde, para intensificar
verdade! Os dois assaltantes tiveram a audácia de subir até o a questão da vacinação da febre amarela. Esse movimento vai
Convento e amarrar e bater no Frei. Amarraram o Frei com as continuar nas Unidades de Saúde dos bairros da Glória, Vila
mãos para trás; amarraram os pés dele e com o rosto no chão. Nova, IBES, Santa Rita, Paul, Jardim Marilândia, Ulisses
Sr. Presidente, o Frei falou que não iria reagir, mas Guimarães e Barramares.
mesmo assim levou alguns chutes e socos. Entretanto, o Frei
Queremos dizer que ontem estivemos no velório do
na sua bondade disse que perdoa os assaltantes, como Jesus Sargento Marco Antonio Garcia da Silva. Estivemos também
Cristo nos ensina na Bíblia. Mas só que este Vereador repudia na Serra, no velório do Soldado André, morto com quatorze
um ato criminoso contra o Convento ou qualquer outra tiros.
instituição religiosa, no Espírito Santo e também no resto do
A Polícia Militar está de luto! Queremos dizer que
Brasil.
essa falta de preocupação do Governo Paulo Hartung para
Estamos aqui repudiando, de público, este ato com a segurança pública e desse cidadão chamado André
criminoso contra a Padroeira do nosso Estado. Além de Garcia, que está brincando com a Segurança Pública! Hoje ele
roubarem, ainda espancaram o Frei Paulo, um senhor de 83 foi para a Televisão dizer que está sendo ameaçado! Está aqui
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o Doutor que sabe: Delegado que não é ameaçado, não é
Delegado; é porque não está combatendo! Secretário de
Segurança é a mesma coisa, gente! Quando ele é atuante, é
ameaçado! Não tem jeito! Então, sai da função!
Trabalhamos trinta anos na Polícia Militar e fomos
ameaçados várias vezes.
Queremos ser solidários com a família do Sargento
e com a família do Soldado, e dizer que continuamos
apoiando; a Polícia Militar está de luto! Queremos que vocês
sejam solidários com aquelas guerreiras que estão há mais de
dezesseis dias nas portas dos quarteis. Se não fosse
necessário, lá não estariam. Lá não estariam dormindo em
barracas, em cadeiras, para melhorar a situação da Segurança
do Estado do Espírito Santo. Queremos dizer para todos que
aqui estão, que não dá para trabalhar sem tíquete refeição,
sem adicional noturno, ou seja, sem os meios mínimos de
serviço! Eles querem que façamos isso, mas enquanto
estivermos aqui, pode o Governo Paulo Hartung me prender,
porque o meu nome já foi encaminhado por estar
acompanhando o movimento, mas calar essa boca, ele não vai
calar, não! Vou estar nesta Casa denunciando! Muito
obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Bruno Lorenzutti, pelo tempo de cinco
minutos.
O SR. BRUNO LORENZUTTI – (Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras, temos
alguns registros para fazer na noite de hoje. O primeiro
registro, que gostaríamos de ter feito antes mas não o fizemos
devido o problema de insegurança e também a supressão dos
Oradores nas últimas Sessões, é que no dia 04 de fevereiro foi
publicada uma pesquisa do Instituto IPC Maps 2016,
colocando a cidade de Vila Velha como a cidade que mais
consumiu no Espírito Santo em 2016. Quase doze bilhões de
reais! Isso demonstra a capacidade da nossa cidade. Vila Velha
hoje é a 43ª cidade do Brasil em poder de consumo. Temos
mais de 5000 municípios e estamos falando da 43ª cidade do
Brasil em poder de consumo. Isso demonstra a capacidade
que Vila Velha tem em gerar riqueza e consumo. Isso é
importante para a cidade. E a Comissão que o Vereador
Heliosandro Mattos está instituindo, no sentido de fomentar a
atração de novos investimentos para que Vila Velha continue
nesse progresso, é importantíssima.
Porém, temos também algumas discrepâncias.
Enquanto Vila Velha é a maior cidade em pode de consumo, é
também a cidade que não paga Ticket Alimentação para os
Guarda-Vidas. É a única cidade da Grande Vitória onde o
servidor não tem Ticket Alimentação. Nas gestões passadas foi
concedido aos servidores de Viana e Vitória. Temos que lutar
junto com os nossos colegas servidores para tirar isso do papel
porque foi aprovado, destinado o recurso no Orçamento de
2017, aprovado pela Câmara, está previsto e essa situação é
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vergonhosa! Vitória já tem, Cariacica, Viana e Serra têm, e Vila
Velha ainda não deu!
Então, o que estamos falando aqui é o mínimo.
Tivemos uma reunião com o Coronel Celante e o
representante dos Guarda-Vidas, Fábio Colodetti, e até agora
não há uma definição. Falamos novamente hoje com o VicePrefeito e ainda não há uma definição sobre os Guarda-Vidas.
Passamos por uma reflexão na semana passada
quanto a questão da segurança pública. As pessoas
começaram a dar importância à Polícia Militar, na falta da
Polícia Militar. As pessoas passaram a valorizar a Guarda
Municipal de Vila Velha no momento em que ela fez o
enfrentamento e a segurança da cidade. As pessoas só
passarão a valorizar os Guarda-Vidas quando tiver gente
morrendo nas praias?
Então, o Presidente do Sindicato, Ricardo Aguilar está
aqui, a Cristina, o Gabriel e outros servidores; podem contar
conosco. O Prefeito Max Filho tem de ser sensível a essa
questão. Iniciou o mandato, mas tem que começar a
trabalhar. Tem que tirar do papel algumas coisas. Não
podemos esperar mais seis meses, um ano e as coisas não
acontecerem. Protocolamos um projeto em parceria com o
SINFAIS, criando a Frente Parlamentar em Defesa do Servidor,
já foi aprovado nas Comissões e estamos pedindo Regime de
Urgência para instituirmos essa Comissão, a fim de que a
Câmara esteja formalizada e estejamos junto com vocês na
Prefeitura discutindo esses problemas.
Gostaríamos de contar com todos os Srs. Vereadores,
e não é porque somos servidor não! O Vereador Mirim
também é servidor, faz parte do Sindicato e achamos que já
chegou a hora do servidor de Vila Velha avençar, porque só
vemos retrocesso. Passam gestões e as coisas não avançam.
Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Reginaldo Almeida, pelo tempo de
cinco minutos.
O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras,
queremos parabenizar a fala do Vereador Bruno e sua luta em
favor do servidor.
Sr. Presidente, tendo em vista a supressão do horário
dos Oradores Inscritos, acabamos protelando alguns assuntos,
mas falaremos em rápidas palavras, já que o horário das
Explicações Pessoais é menor.
Primeiramente queremos reiterar o convite aos
nobres pares para participarem da Audiência Pública sobre a
PPP – Parceria Público Privada, para executar o serviço de
saneamento básico em Vila Velha. Será na próxima quartafeira, às 19:30 horas, neste plenário.
Gostaríamos de reforçar a importância da
participação de todos os colegas Vereadores, pois poderemos
dirimir dúvidas com relação a esse grande volume de
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investimento, mas que também irá requerer muita vigilância
por parte desta Casa. Serão dez anos de obras em Vila Velha,
para que alcancemos 100% do esgoto tratado. O programa
Fantástico, no domingo, mostrou uma matéria muito
interessante com relação a esse tema.
Queremos agradecer ao Presidente Ivan Carlini pelo
apoio, colocando a estrutura da Casa à disposição para que a
Audiência possa trazer benefícios.
Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do
Dr. Danilo, que muito nos honra nesta tarde.
Nos últimos dias recebemos algumas pessoas ligadas
ao transporte escolar, e coincidentemente nos solicitaram
algo que apresentamos no passado. Tivemos a felicidade de
apresentar um projeto nesta Casa, que foi aprovado e virou
Lei. A lei versa sobre a demarcação para o embarque e
desembarque de alunos que usam o transporte escolar, para
as escolas públicas e privadas do Município.
Em 2001, quando éramos Vereador nesta Casa,
apresentamos um Projeto de Lei, foi aprovado e agora
enviamos um Expediente ao Prefeito para que cumpra a Lei
3.862/2001, que diz que a Prefeitura deve demarcar espaço
em frente das escolas, para que os transportes escolares
tenham um local determinado para estacionar na hora do
embarque e do desembarque dos alunos. Então, fizemos esse
expediente à Prefeitura, e esperamos que tenhamos essas
demarcações feitas o mais breve possível.
Para concluir, hoje recebemos no grupo dos
Vereadores no whatsapp, uma fotografia. Mas temos uma
audiência marcada para amanhã com o Diretor da SUPIM, Sr.
Sérgio Gianórdolli, pois a placa onde identificava a área da
SUPIM, hoje traz um apelo ao Prefeito Municipal e aos
Vereadores de Vila Velha, para que acabe com o lixão no
bairro Brisamar e no Polo Industrial de Santa Inês.
A rua já foi interrompida várias vezes, tamanha a
quantidade de lixo e entulho despejado ali. Agora, junto com a
Audiência que marcamos com o Diretor Sérgio Gianórdolli,
também temos um encontro com a Secretária Municipal de
Serviços Urbanos, Sra. Marizete. Mas sabem por que tudo
isso, Srs. Vereadores? Porque acabaram com os Ecopontos.
Hoje não tem como coibir alguém de fazer o descarte de
entulho ou de lixo, nos chamados pontos viciados, se não
dermos uma opção.
Por isso, defendemos a volta dos Ecopontos, pois a
Prefeitura pode determinar o local para que o carroceiro ou o
cidadão que queira descartar algum móvel velho, tenha onde
fazê-lo. Quando acabaram com os Ecopontos, os pontos
viciados de lixo começaram a se alastrar. Onde tinha acabado,
voltou! Um dos locais é esse ponto viciado no bairro Brisamar.
A placa está lá! “Prefeito Max Filho e Srs. Vereadores de Vila
Velha, resolvam o problema do nosso lixão.”
Tivemos uma informação que naquele caso da
SUPIM, Vereador Bruno, Vossa Excelência que conhece o
assunto, os terrenos já foram vendidos. Então, cabe agora à
empresa que comprou, correr atrás para murar o terreno e
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fazer a calçada. Porque só tem um jeito de acabar com um
ponto viciado de lixo: dando destinação para aquele local, e
também limpar , urbanizar, colocar um campo de areia e um
playground. Alguma coisa tem de fazer! Quando você limpa e
põe alguma coisa no local, aí o cidadão não coloca mais lixo lá!
Para encerrar queremos dizer aos Vereadores que
esse é um assunto de todos nós, porque próximo da nossa
comunidade e do nosso bairro sempre terá um ponto viciado
de lixo! E a volta dos ecopontos fará com que esses pontos
viciados terminem em nossa cidade! Muito obrigado! (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Professor Heliosandro Mattos, pelo
tempo de cinco minutos.
O SR. PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores,
saudamos os companheiros da Salvamar. Tivemos o prazer de
trabalhar com esses companheiros há trinta anos, quando
fomos Secretário de Turismo, na época a Secretaria de
Turismo é que tinha o trabalho de fazer a proteção das
pessoas nas praias de Vila Velha. É um grupo muito aguerrido,
que desde aquela época contribuiu muito com a cidade.
Queremos falar sobre a necessidade e fazer um
pedido à Administração Municipal para a construção de uma
Agenda para a cidade, da construção de um planejamento
estratégico no ambiente da Prefeitura Municipal. Não vemos
nas áreas de atividade-fim nenhuma diretriz, nenhuma
direção, que dê claro para nós um norte em relação às
atividades que a Prefeitura Municipal tem de realizar pela
cidade. Vimos algumas ações que vieram mais dos
funcionários do que da gestão, como por exemplo as ações da
Guarda Municipal que nesse momento de crise pela qual
passa a Segurança do Estado. Mas não vemos uma
preocupação – queremos convidar os Vereadores Bruno
Lorenzutti, Ricardo Chiabai, Zé do Renascer, Adeilson, Rogério
cardoso, Mirinho e Anadelso, para participarem na segundafeira, após o período do carnaval, de debate aqui sobre a
geração de Receita para a cidade e a melhoria dos
procedimentos para a ambiência de negócios, para aqueles
que trabalham e geram imposto para a Prefeitura poder
colocar o tíquete-alimentação para o Servidor, poder melhorar
o salário do servidor, para a Prefeitura poder realizar a
contento a sua atividade-fim.
Achamos que faltam algumas coisas importantes para
o Município. Tem de parar essa discussão de décadas sobre
quem é o responsável pela área da SUPPIN, a concessão.
Aquela é uma área que está no ambiente da cidade e a
Prefeitura tem de se fazer presente! Tem de eliminar aquele
lixão. Não importa se foi o Prefeito Jorge Anders que deu, se
passou pela gestão do Prefeito Max Filho, do Prefeito
Neucimar Fraga ou do Prefeito Rodney Miranda, a cidade
precisa se fazer presente e realizar de imediato uma política
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de limpeza naquela área. Trata-se de uma área que está
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
inserida no ambiente da cidade, e precisa não viver a palavra ao Sr. Vereador Osvaldo Maturano, pelo tempo de
degradação e o mau uso, que está sendo feito pelo tráfico e cinco minutos.
pelo uso de drogas naquele local!
O SR. OSVALDO MATURANO – (Sem revisão do
Queremos cumprimentar e dizer que Vila Velha vai orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores, queremos saudar o
ganhar um novo Secretário de Estado, que é o ex-Prefeito de Delegado Dr. Danilo e dizer que depois iremos ouvi-lo.
Vila Velha, Sr. Rodney Miranda. Não tivemos oportunidade de
Vamos falar sobre dois assuntos. Primeiramente
conviver com ele, nós como Vereador e ele como Prefeito, no sobre o evento que tínhamos programado para homenagear a
mandato passado. Mas achamos que Vila Velha vai ganhar um Guarda Municipal amanhã. Mas o Comando da Guarda
Secretário num momento muito importante de crise solicitou que adiássemos, pois a PM ainda está paralisada em
econômica, e num cenário em que o Governo vai investir mais parte. Então, em respeito a situação que ainda perdura,
de 70 milhões de reais aqui na cidade, e isso no primeiro ano! iremos aguardar para fazermos um evento bonito.
Serão cerca 700 milhões de reais ao longo de dez anos!
Gostaríamos de agradecer a todos os colegas que
O Governador Paulo Hartung acertou de forma muito assinaram e concordaram que fizéssemos esse evento. Fomos
expressiva com a nomeação do ex-Prefeito Rodney Miranda!
Secretário de Trânsito, e o Vereador Bruno Lorenzutti também
Com as Parcerias Público Privadas e com os convênios ocupou o mesmo cargo. E naquela época tivemos a
que ele fez enquanto Prefeito, farão com que 2017 não seja informação que havia a vedação da atuação da Guarda
um ano perdido para a cidade. Teremos uma agenda de obras Municipal em outros Municípios. Porque a jurisdição da
e de bem-estar no ambiente da nossa cidade. É uma pessoa guarda, a exemplo da PM que tem jurisdição em todo o
que passou pelo ambiente da Prefeitura e sabe da importância Estado, é apenas em Vila Velha.
do trabalho do Governo do Estado na nossa cidade. Sabe das
Então, recebemos vários questionamentos e não
dificuldades que é ser Prefeito da cidade e irá socorrer e menosprezando o trabalho da Guarda, mas a quem fez um
ajudar a administração do Prefeito Max Filho, ajudar o comando para a Guarda trabalhar em outro Município, por
trabalho de representação feito por todos nós Vereadores.
qual motivo fosse. Não estamos entrando no mérito, mas sim
Por isso, nesta oportunidade, cumprimentamos o na questão da legalidade. Fizeram esse questionamento talvez
Governador Paulo Hartung pela nomeação do ex-Prefeito por sermos ligados pela nossa história com a Secretaria de
Rodney como Secretário de Habitação e Desenvolvimento Trânsito, assim como o Vereador Bruno também. Queremos
Urbano do Estado. O Secretário Rodney contará com a entender isso e cobrar do Município uma postura e explicar
unanimidade desta Casa de Leis para criar na nossa cidade um isso, assim poderemos entender se houve ou não algum ato
momento de reversão dessa crise, um momento de obras, de de improbidade.
infraestrutura e de bem-estar para Vila Velha.
O Sr. Presidente nos solicitou que deliberássemos ao
final desta Sessão sobre a transferência de quarta-feira para a
Agradecemos a presença do ex-Vereador João Artem quinta-feira, pois o Prefeito deve decretar Ponto Facultativo.
e do ex-Vereador Mamãe, que muito honraram esta cidade e Nesta quarta-feira a Sessão deverá ser mantida, já que temos
esta Casa de Leis. (Muito bem!)
deliberações importantes.
Para finalizar queremos agradecer a todos os
Vereadores que assinaram, e aqueles que não assinaram,
A SRA. PATRÍCIA CRIZANTO – Sr. Presidente, pela gostaríamos de pedir desculpas. Pois alguns chegaram depois
ordem! Gostaríamos de registrar a presença do nosso amigo e não pegamos a assinatura.
Delegado Danilo Bahiense, nosso conterrâneo.
O fato de não termos conseguido pegar as
Hoje tivemos a primeira reunião da Comissão Especial assinaturas dos colegas não significa nenhum demérito em
de Estudos e Levantamentos de Áreas de Risco e relação aos mesmos, é porque realmente a coleta de
Vulnerabilidade Ambiental do Município de Vila Velha. Essa assinaturas dos Vereadores foi dada no tempo em que
Comissão tem como membros os Vereadores Mirim tivemos oportunidade. Mas tivemos a votação, que é o mais
Montebeller, Dona Arlete e Anadelso Pereira e esta Vereadora importante, que é o aceite dos Vereadores!
que está presidindo. Contamos com a presença de vários
Estamos com um projeto: o de criar o SLIM –
pesquisadores do Instituto Jones Santos Neves e da Sistema de Licenciamento Municipal Simplificado. Existe a Lei
Universidade Federal do Espírito Santo e foram discutidos 123/2006 que regulamenta as microempresas e cria a
vários temas, como também a questão dos alagamentos e as simplificação de regras. Ela, já de bom tempo, determina que
áreas de risco e deslizamentos no município de Vila Velha. A o empresário ao requerer um Alvará, o município o dispensa
partir de então, faremos os encaminhamentos e estaremos de pronto, e não do jeito que a gente faz! Tem empresa
nos reunindo todas as segundas segundas-feiras de cada mês. levando um ano para pegar um Alvará! Agora vamos criar um
Muito obrigada!
Sistema de Licenciamento Municipal Simplificado e vamos
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apresentar o Projeto de Lei, assinado por todos os Vereadores,
e não somente por este Vereador. Vamos criar esse Projeto
para que o Município possa fazer isso e estabelecer os
Decretos.
Vamos explicar depois, porque é um pouco
complexo, mas é muito bom para a cidade.
Queremos agradecer a atenção de todos os
Vereadores e agradecer a todos que assinaram, a
regularização da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.
Muito obrigado! (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido a Sra.
Vereadora Tia Nilma a ocupar a 2ª Secretaria, e proceder à
leitura da Ata da Sessão anterior.
(A Sra. 2ª Secretária procede à leitura da Ata da
Sessão anterior.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Em discussão a
Ata.

Encerrada a discussão.
Em votação.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Nada mais
Os Srs. Vereadores que aprovam a Ata, queiram
havendo a tratar, vou encerrar a presente Sessão. Antes, permanecer sentados. (Pausa)
porém, convido os Srs. Vereadores para a próxima, à hora
Aprovada.
regimental, e para a qual designo:
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura dos
Expedientes.
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura dos
Está encerrada a Sessão.
Expedientes.)
(A Sessão foi encerrada às 18h33min.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo
destinado à leitura dos Expedientes, passa-se aos Oradores
DÉCIMA QUARTA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA Inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Reginaldo
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
Almeida, pelo tempo de quinze minutos.
LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017.

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o Sr.
Vereador Osvaldo Maturano a ocupar a 1ª Secretaria, e
proceder à chamada dos Srs. Vereadores para efeito de
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 Lorenzuti, Dona Arlete, Ivan
Carlini, Osvaldo Maturano, Patrícia Crizanto, PM Chico
Siqueira, Professor Heliosandro Mattos, Reginaldo Almeida,
Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do
Restaurante e Zé do Renascer.
Sr. Presidente, responderam à chamada 16
(dezesseis) Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Há quorum
para abertura da Sessão.
(A Sessão foi aberta às 17h06min.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o Sr.
Vereador Professor Heliosandro Mattos a proceder à leitura
da Bíblia.
(O Sr. Professor Heliosandro Matos procede à leitura
de um texto bíblico.)

O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores e
amigos que nos acompanham, ontem estivemos reunidos
próximo a sua região, Vereador Chico Siqueira, com alguns
membros da comunidade Brisamar, novamente verificando a
questão do ponto viciado de lixo, fruto de várias matérias. Em
determinados momentos a rua é fechada devido o acúmulo de
lixo. E como falamos na Sessão passada sobre os pontos
viciados, se você não retirar o lixo e der uma destinação
àquele local, ele continuará sendo depósito de lixo. Tem que
tirar, limpar e dar destinação como foi feito em tantos lugares
deste Município. Na Avenida Vitória Régia, na rotatória, havia
um ponto viciado de lixo. Foram lá e colocaram uma
graminha, umas plantinhas, uns pneus e pronto, acabou o
ponto viciado de lixo. Quando acabaram com os ecopontos, aí
sim proliferaram os pontos de lixo na cidade.
Estivemos em Brisamar e de lá fomos até a SUPPIN e
nos reunimos com o Diretor Sérgio Gianórdoli porque até
então, aquela era uma área da SUPPIN. Graças a Deus saímos
de lá com uma boa notícia: a SUPPIN negociou aquela área há
quarenta dias, como sempre faz, através de licitação, e saímos
de lá para ir atrás de quem a comprou. Ficamos felizes porque
foi um dia produtivo. Reunimo-nos com a Secretária Marizete
e pedimos que volte com os ecopontos na cidade. Tem que
haver um local para que aquele cidadão que tem um pequeno
volume para descartar. O cidadão ficou sem um local para
descartar esse pequeno volume como uma cama velha, um
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sofá ou um colchão. Daí, na primeira esquina ele joga, o outro
joga, vai jogando e você tem um ponto viciado de lixo.
Então, fomos até quem comprou a área em Brisamar
e obtivemos a informação que já deram entrada na Prefeitura
para obtenção de uma licença para fazer o muro. Junto com o
muro vem a calçada e então, veremos o problema resolvido.
Por isso deixamos aqui esse registro da boa notícia para a
comunidade do bairro Brisamar, parte de Santa Inês e para os
empresários que estão no Polo Industrial, que aquele lixão
está com os dias contados e vamos acompanhar no dia a dia
para vermos a situação resolvida. Vamos continuar a cobrança
junto à Secretária de Serviços Urbanos, para que coloque no
seu plano de gestão, a volta dos ecopontos.
Esse era o primeiro registro que gostaríamos de fazer.
Mas queremos ainda parabenizar a presidência desta Casa, o
corpo administrativo e o legislativo desta Casa, pela celeridade
que estão dando aos projetos que temos protocolado. Temos
tipo uma resposta célere que é necessária quando se
protocola um projeto nesta Casa.
Hoje tivemos a satisfação de assinar alguns projetos
de emenda à Lei Orgânica, que já chegaram à Comissão
Revisora. Inclusive um projeto que faz com que a empresa de
Transporte Coletivo, que presta serviço ao Município, tenha
mais atenção e carinho com seus usuários. Já demos o nosso
parecer e em breve veremos este plenário votando nosso
projeto. O projeto versa que a Prefeitura ao liberar o ajuste
para a empresa, de imediato faça a cobrança da melhoria do
sistema de transporte coletivo.
Sr. Presidente, é inadmissível que a empresa durante
anos só prepare planilha de reajuste, porque aumentou o
preço do diesel, o salário do motorista, do trocador, o preço
dos pneus. Sabemos que tem que ter reajuste, mas tem que
apresentar uma proposta de melhoria no sistema para os
usuários, e é isso que diz nosso projeto. Uma das propostas
que está no projeto, é a climatização dos veículos. O projeto
diz que ano após ano, os veículos da frota do transporte
coletivo das linhas municipais, sejam climatizados. Deverão
ser 15% no primeiro ano; 20% no segundo; 20% no terceiro e
dentro de seis anos a frota estará toda climatizada.
Esse é o caminho das grandes cidades como Rio de
Janeiro, São Paulo e Curitiba, cujas empresas concessionárias
do transporte coletivo já têm o compromisso de dar a
qualidade necessária aos seus usuários.
Esse era o nosso registro! Falar da importância do
projeto estar andando rápido, passando pelas Comissões e em
breve estaremos votando o mesmo, e daremos esse presente
para a população de Vila Velha. Alguns líderes comunitários
têm-nos procurado e estão atentos a essa matéria. Esse é o
presente que queremos dar ao Município, ou seja, um
transporte decente eficaz e que trate o munícipe de Vila Velha
com decência. Isso era o que tínhamos a dizer.
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esclarecer e discutir sobre a PPP Parceria Público Privada do
saneamento básico de Vila Velha.
Queremos reiterar o convite aos nobres Pares. Os
líderes Comunitários já confirmaram suas presenças. A Sra.
Reginalva, que é a Presidente da AGEA, empresa
concessionária e ganhadora que vai desenvolver o projeto em
nossa cidade já confirmou presença, assim como os
representantes da CESAN. Sem dúvida nenhuma será um
momento oportuno e importante para que possamos
conhecer melhor esse projeto que será desenvolvido em
nossa cidade nos próximos dez anos, no intuito de tratar 100%
do esgoto da nossa cidade. Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Osvaldo Maturano, pelo tempo de
quinze minutos.
O SR. OSVALDO MATURANO – Sr. Presidente,
cederemos cinco minutos do nosso tempo ao Sr. Vereador
Arnaldinho Borgo, cinco minutos ao Sr. Vereador Anadelso
Pereira, e falaremos os cinco minutos finais.
A SRA. PRESIDENTE – (PATRÍCIA CRIZANTO) –
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Arnaldinho Borgo, pelo
tempo de cinco minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Osvaldo
Maturano.

O SR. ARNALDINHO BORGO – (Sem revisão do
orador) – Sra. Presidente e Srs. Vereadores, desejamos uma
boa tarde para todos. Cumprimentamos a Presidente Patrícia,
todos os Vereadores desta Casa e as pessoas que estão
participando desta Sessão.
Sra. Presidente e Srs. Vereadores, vamos falar
novamente sobre um problema recorrente em nosso Estado,
que é o problema do suicídio na 3ª Ponte. Ontem,
infelizmente tivemos de participar de um velório e
sepultamento de uma pessoa próxima, de um amigo, de um
empresário da cidade de Vila Velha. Foi com muita tristeza
que estivemos lá participando junto com seus familiares.
Esta Casa por diversas vezes já alertou a Rodosol e ela
até hoje não fez nada para coibir a questão do suicídio na 3ª
ponte. Já fizemos diversas propostas para colocar gradis,
espalhados na 3ª Ponte, na tentativa de evitar o suicídio.
Naquele momento em que o cidadão está mais fragilizado
psicologicamente em frações de minuto ele comete um erro. E
se tivesse esse gradil instalado, temos certeza que o número
de suicídios na 3ª Ponte seria zero!
O engraçado é que ninguém ouve falar – e é omitido
– o número de suicídios. Até porque existe uma Lei que não
permite os jornais publicarem a questão do suicídio. Mas é
uma questão muito séria e recorrente em nosso Estado, e
queremos uma solução! Já existe uma Lei na cidade de Vila
Para encerrar, reiteramos o convite a todos para Velha para que coloquem gradis na 3ª Ponte, mas ela não é
participarem da Audiência Pública, hoje, às 19 horas, para cumprida! Aliás, a Rodosol já não vem cumprindo as Leis do
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Espírito Santo há bastante tempo! Mas não vamos nos calar!
Não vai conseguir nos calar! Vamos, aqui, reclamar e cobrar
para que a Rodosol tenha um posicionamento para que evite e
coíba o suicídio! Na segunda-feira foram três suicídios
cometidos na 3ª Ponte. Infelizmente um desses suicídios era
de uma pessoa próxima da nossa família!
Fica aqui a nota de repúdio contra a Rodosol que até
hoje não fez nada para evita e coibir suicídios na 3ª Ponte!
O Sr. Ricardo Chiabai – Sr. Vereador, um aparte!
Queremos fazer um registro. Não temos de nos ater a só ficar
aqui fazendo denúncias ou questionamentos. Inclusive na
Legislatura passada, trouxemos um Arquiteto, que em uma
Tribuna Livre, deu sugestões de como pode ser resolvido o
problema. E realmente temos que concordar com Vossa
Excelência porque nos espanta muito o silêncio da empresa
Rodosol. Parece que ela quer se eximir totalmente de uma
responsabilidade que a nosso ver, ela tem também. Se ela tem
a gestão da 3ª Ponte e não toma providência nenhuma para
inibir ou para evitar esse tipo de problema constante, e não
temos nem acesso aos números, de fato está na hora de
tomarmos alguma providência no sentido de sensibilizar a
Rodosol. Muito obrigado!
O SR. ARNALDINHO BORGO – Há três semanas
protocolamos nesta Casa um Projeto de Lei de conscientização
para evitar os suicídios no Espírito Santo e na cidade de Vila
Velha. Teremos profissionais na área da saúde que farão um
trabalho preventivo para que o suicídio não aconteça. Se o
cidadão estiver com problemas e quiser desabafar, ele terá
condições de ir a um psicólogo ou psiquiatra a fim de ter um
encaminhamento. Esse Projeto está tramitando nesta Casa e
em breve iremos votar o Setembro Amarelo.
O Sr. Heliosandro Mattos – Sr. Vereador, um aparte!
Vereador, os veículos de comunicação do Estado praticam a
omissão por não cumprirem a Lei Federal. Não há Lei de
censura neste País! A imprensa tem o dever de divulgar o
número de suicídios até para que as autoridades tomem
providências e pratiquem política pública para reverter essa
situação.
Parabenizamos Vossa Excelência pelo brilhante
pronunciamento que faz em defesa da vida hoje em Vila
Velha.
O SR. ARNALDINHO BORGO - Muito obrigado e boa
tarde a todos! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Anadelso Pereira, pelo tempo de cinco
minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Osvaldo Maturano.
O SR. ANADELSO PEREIRA – (Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, o que nos
traz a esta tribuna é novamente o assunto relativo aos
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comerciantes de Vila Velha que estão sofrendo. Na Sessão
passada denunciamos o abuso de autoridade de alguns Fiscais
da Vigilância Sanitária. Quando ocorreu aquela situação do
supermercado que encaminharam o proprietário à delegacia,
causou um constrangimento enorme à família e ao bairro da
Glória porque ele saiu na viatura da Guarda Municipal,
escoltado pelo carro da Vigilância Sanitária. Um empresário
sendo preso, conduzido à delegacia sem cometer crime
nenhum! E quando chegaram à delegacia e que lavraram o
boletim de ocorrência, o nome dele não constou. Então, não
houve nada dentro do supermercado que impedisse a
Vigilância de trabalhar. Não conseguiram provar nada dentro
daquele supermercado.
Voltamos a repudiar essa situação e daremos entrada
no Ministério Público para que não haja mais esse tipo de
abuso de autoridade. Depois dessa crise da segurança pública,
vários comerciantes estão praticamente quebrados e se não
tomarmos uma providência junto à Prefeitura, quem sofrerá
será o povo de Vila Velha. São eles que contribuem para a
cidade ser movimentada. Os empresários daqui têm tanta
dificuldade que estão indo para outros municípios devido a
facilidade na abertura de uma empresa, sem falar do respaldo
junto a Prefeitura.
O Sr. Heliosandro Mattos – Sr. Vereador, um aparte!
Queremos nos congratular com o pronunciamento de Vossa
Excelência e vamos resumir o sentimento de cada colega seu
nesta Casa, pedindo que o senhor faça uma Moção de Aplauso
a esse comerciante, e que ele venha à casa do povo receber o
desagravo do povo de Vila Velha, a quem representamos
nesta Casa. Faça essa Moção de Aplauso e traga ele aqui para
que ele não desista de Vila Velha. Temos certeza que isso não
é obra das mãos do Prefeito Max Filho. Isso é obra isolada da
pessoa nomeada para o cargo, mas que não sabe o que fazer.
Como disseram aqui: o chefe da Vigilância Sanitária não sabe o
que fazer no cargo! Certamente esse é um problema
localizado na Vigilância Sanitária, e o Prefeito não deve estar
sabendo.
Mas isso está prejudicando o contribuinte, por isso,
somamos à Vossa Excelência para irmos até o Ministério
Público, para entrarmos com uma ação civil pública e coibir
esse tipo de atitude nefasta e indecorosa que lesa a cidade,
como está acontecendo por esses poucos fiscais da Vigilância
Sanitária. Eles estão ultrajando e tentando denegrir a imagem
de um bom comerciante. Conte conosco Vereador Anadelso!
O SR. ANADELSO PEREIRA – (Sem revisão do orador)
– Sabemos que existem excelentes profissionais em todos os
setores da Prefeitura, e temos certeza que o Prefeito Max
Filho não concorda com essa situação. Porque se o Prefeito
compactuar com esse tipo de coisa, ele não poderá caminhar
dentro das comunidades. Porque precisamos dos empresários,
dos comerciantes, pois eles que fomentam a economia da
cidade, e temos que apoiá-los e defende-los.
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Hoje os empresários estão falidos, mas houve época
que eles eram milionários. Estão falidos porque pagam seus
impostos em dia! A carga tributária é muito alta e não
conseguem reverter a situação. Fizemos um projeto de lei
solicitando ao Prefeito o adiamento do pagamento do ISS,
para que os empresários possam pagar o imposto. Esperamos
que o Prefeito acate nossa solicitação e sancione a lei, porque
senão quem vai perder é o povo e também o Município.
Quando um comércio fecha suas portas algumas famílias
ficam desempregadas, e o que elas irão fazer?
Esse é um assunto muito sério e queremos levar à
frente essa defesa ao micro e ao pequeno empresário, os
comerciantes do nosso Município. Precisamos arrumar um
jeito de criar facilidades para os comerciantes manterem seus
comércios, e outros conseguirem abrir um comércio. Hoje se
leva seis meses para conseguir um alvará de funcionamento.
Temos que tentar reduzir esse prazo e trazer mais
empresários para Vila Velha. Isso é muito importante! Muito
obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Osvaldo Maturano, pelo tempo de
cinco minutos.
O SR. OSVALDO MATURANO – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores, queremos
parabenizar o trabalho desta Casa. Vereador Arnaldinho,
temos recebido muitos elogios da atuação desta nova, porém,
experiente Mesa Diretora, como falamos com Vossa
Excelência ontem. Esta Mesa composta pela Vereadora Tia
Nilma, este Vereador, Vereadora Patrícia, o Presidente Ivan e
pelo Vereador Mirim, que está ausente porque fez uma
cirurgia hoje.
Então, temos recebido muitos elogios sobre a nossa
atuação neste Parlamento, até pela forma diferenciada, pelas
correções na Legislação e pela forma célere com que temos
agido. Acreditamos que todos os colegas concordem com isso,
mas a verdade é que temo-nos esforçado em revisar nossos
atos, para não corrermos o risco de incorrer em nenhum erro.
Temos procurado fazer as coisas de forma muito bem feita.
Temos percebido, Srs. Vereadores, o afinco das
assessorias. Na semana que vem, depois do carnaval, faremos
um treinamento promovido pela Câmara Municipal de Vitória,
e iremos participar, se Deus assim nos permitir. Então, Sr.
Presidente, queremos registrar a nossa satisfação pela forma
como Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos.
Precisamos desmistificar alguns poucos que ainda insistem em
desacreditar no trabalho desta Câmara, porque a maioria da
população tem visto um diferencial. Para os senhores terem
uma ideia, tem uma propositura da Mesa para que na semana
que vem, na semana do carnaval, façamos uma Sessão
Extraordinária na quinta-feira, e assim será a única Câmara do
Estado do Espírito Santo que terá Sessão na semana de
carnaval! É uma posição do Presidente, que acompanhamos
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com apoio, pois temos projetos para serem votados, e porque
com isso marcamos uma posição diferenciada, como o nosso
trabalho firme, presente e efetivo, lembrando que o trabalho
do Vereador não se resume às Sessões.
Teremos, após o trabalho regular desta Câmara, uma
Sessão especial. Teremos e temos as Comissões: a Comissão
da PPP, as Comissões das Microempresas, as Frentes
Parlamentares, inclusive, através de Lei – deveria ser por
Resolução, mas estamos alterando o Regimento Interno –
presidimos a Frente Parlamentar das Micro e Pequenas
Empresas. Temos uma série de lutas, que este Parlamento
tem travado em relação à melhoria na qualidade de vida.
Gente, precisamos ao máximo simplificar a vida da
população! Não dá para você licenciar obra no Município de
Vila Velha da forma grotesca - e com todo respeito de quem
está lá, que não tem culpa nenhuma, porque eles seguem o
rito da legislação - que beira à insanidade. É uma forma
grotesca que a gente legisla sobre regularidade de obra. É uma
forma grotesca como o empresário é tratado no Município de
Vila Velha. Isso não é culpa do Prefeito Max Filho e nem dos
outros Prefeitos que aqui passaram, mas é culpa de todo
mundo! Porque, quando a gente não faz nada e não se
movimenta, todos nós temos a nossa parcela de culpa. E o
nosso mandato, e esta Câmara aqui tem e esforçado para
mudar essa realidade! É difícil! Não é simples e não é fácil. Se
fosse fácil, o fácil já foi feito! Não é fácil! Mas temos nos
esforçado e esta Câmara aqui tem qualidade para isso!
Queremos parabenizar e dizer que temos orgulho de
estar aqui com os senhores! Muito nos satisfaz, Vereador
Arnaldinho, quando o senhor traz as questões e os debates
para esta Câmara, assim como os demais colegas! Muito
obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Bruno Lorenzutti, pelo tempo de
quinze minutos.
O SR. BRUNO LORENZUTTI – (Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, cederemos cinco minutos ao Sr. Vereador PM
Chico Siqueira, três minutos ao Sr. Vereador Arnaldinho
Borgo, quatro minutos ao Sr. Vereador Professor Heliosandro
Mattos e falaremos os três minutos iniciais.
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, hoje é um dia de
muita felicidade porque o nosso Projeto que autoriza a
implantação do Sistema de compartilhamento de Aluguel de
Bicicletas Públicas, denominado “Bike Vila Velha”, será votado
hoje, em Regime de Urgência, com o apoio de todos os
Vereadores, a quem queremos agradecer. Esse Projeto vai
permitir ao Prefeito Max Filho colocar um projeto pioneiro na
cidade de Vila Velha, lembrando que já tem em outras cidades
do Brasil como Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e
Florianópolis e também em outras cidades do mundo, como
Nova Iorque, Paris, Barcelona, Milão. Então, o que estamos
trazendo para Vila Velha é o que há de melhor no mundo! A
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cidade de Vila Velha precisa entender que temos de criar
novas alternativas de transporte. Vamos ficar aqui quatro
anos debatendo isso, que a mobilidade urbana é uma causa
importante, que acreditamos - o Vereador Osvaldo Maturano
já foi Secretário, inclusive um excelente Secretário, e sabe porque a mobilidade urbana gera qualidade de vida para as
pessoas. Quando a gente se desloca de forma mais rápida,
segura e com mais sustentabilidade, a gente está gerando
uma melhor condição de qualidade de vida para todos nós.
Então, já no horário dos oradores gostaríamos de
pedir o apoio dos senhores à matéria e depois vamos cobrar
do Prefeito uma Parceria Público Privada, que é possível fazer
– tem sido feita em outras cidades do Brasil e do mundo –
através de uma licitação pública transparente para que
alguém assuma e oferte esse serviço na cidade de Vila Velha.
Muito obrigado! (Muito bem!)
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Vila Velha e o Espírito Santo! E se ele não participar dessa
seletiva, ele fica fora do mundial e Vila Velha fica sem um
representante! E olha que não é muita coisa: seiscentos reais
para a passagem! Sabemos da dificuldade dos irmãos
Vereadores, pois são muitas as demandas que recebemos.
Então por que o Vereador PM Chico Siqueira não ajuda com
isso? Porque são muitas as demandas.
Então, para os Vereadores mais experientes, que
estão há mais tempo nesta Casa, não sabemos se temos que
fazer uma Lei disponibilizando recursos para que os atletas
desse porte não fiquem fora das modalidades e não deixem de
representar Vila Velha. Isso é uma tristeza! É uma tristeza você
ter um campeão Vila-Velhense, a nível mundial, que não tem
recursos para ir a São Paulo de 20 a 26 de março representar o
município de Vila Velha, representar o Espírito Santo e
representar o Brasil.
Portanto, fica aqui nosso repúdio! Não é uma falha
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a dessa gestão atual, mas das gestões passadas. Infelizmente o
palavra ao Sr. Vereador PM Chico Siqueira, pelo tempo de esporte não tem incentivo no Brasil. (Muito bem!)
cinco minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Bruno Lorenzutti.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
O SR. PM CHICO SIQUEIRA – (Sem revisão do orador) palavra ao Sr. Vereador Professor Heliosandro Mattos, pelo
– Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores e público tempo de quatro minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Bruno
que encontra-se na galeria, queremos pedir atenção dos Lorenzutti.
nossos Pares a um projeto nosso apresentado, e que já deve
estar disponível para os senhores, sobre o Bombeiro Civil,
O SR. PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS – (Sem
visando não acontecer na nossa cidade o que aconteceu na revisão do orador) – Sr. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs.
Boate Kiss e em tantos outros lugares, onde por falta de Vereadores, gostaríamos de nos associar ao Vereador PM
prevenção muitas pessoas foram vitimadas. A pessoa do Chico Siqueira, que acabou de proferir suas palavras, e dizer
Bombeiro Civil já existe em algumas empresas no município de que existe lei em Vila Velha para isso. Mas falta a Prefeitura
Vila Velha, como os Shoppings Boulevard e Vila Velha. Na coloca-las em prática. Achamos que algumas pessoas são
Grande Vitória esse projeto só existe no município de Serra.
novas no setor, o próprio Secretário, Luís Felipe, é um jovem
Pedimos aos senhores e senhoras que deem uma em termos de gestão pública.
analisada no projeto e se tiver faltando alguma coisa, vamos
Mas no nosso primeiro mandato, junto com o
completar. Quem tem o hábito de frequentar boates sabe que Vereador Rogério Cardoso, aprovamos uma lei de incentivo ao
infelizmente, a segurança é quase nenhuma e esse projeto esporte e a cultura. Mas o que precisa agora é vontade
visa a prevenção.
política, já que existe o meio legal.
Estamos em um momento alegre porque hoje
Queremos agradecer ao Vereador Bruno Lorenzutti
faremos uma homenagem a um atleta de Vila Velha, e daqui a pela cessão do tempo, e gostaríamos de pedir o apoio dos
pouco faremos a entrega de uma Moção de Aplauso. Mas é colegas sobre uma iniciativa lida hoje pelo Vereador
também um momento triste pela falta de atenção aos atletas. Maturano, para criarmos uma Frente Parlamentar em Defesa
Não é possível que a pessoa para ser atleta neste País, tenha da Vida e Contra o Aborto.
que custear do próprio bolso. Temos o Renato, que será
Precisamos reverter essa cultura que ainda está em
homenageado daqui a pouco, que é nascido em Vila Velha, alguns consultórios e hospitais, que trata as mães de forma
tem seis lutas no MMA, com seis vitórias; seis lutas no inadequada durante a gestação. Precisamos implantar uma
kickboxing, com seis vitórias; é bi-campeão de jiu jitsu 2015; é cultura de vida! Vamos dialogar com a Comissão de Saúde
campeão brasileiro de kickboxing, é campeão de judô de 2001 desta Câmara e com o Secretário Municipal de Saúde, para
a 2010; campeão brasileiro de judô em 2010 e o que que os próximos médicos Vila-Velhenses, possam trabalhar
acontece? Esse cara não tem incentivo nenhum! Ele chega na em defesa da vida. Assim como faço hoje! No sétimo mês de
Secretaria de Esportes e não consegue uma passagem para gestação de minha mãe, fui apontado para sofrer uma
uma seletiva em São Paulo, nos dias 20 a 26 de março. A interrupção na gestação, visto que o médico disse à minha
Associação já arrumou o local para o atleta ficar, mas falta a mãe, que eu poderia nascer com alguma deficiência mental e
alimentação e a passagem. E não se consegue uma passagem incapacitante, ou ainda, com uma deficiência física e que ela
nem de ônibus para esse atleta representar o município de não pudesse cuidar de mim.

4032-Vila Velha- ES, quinta-feira, 11 de maio de 2017
Srs. Vereadores, aqui estou eu, contrariando as
previsões do médico e com a graça de Deus como Parlamentar
desta Casa de Leis, junto com outros Vereadores que irão
compor essa Frente Parlamentar, para trabalharmos em
defesa da vida. Queremos que o nosso trabalho possa ser
conhecido e reconhecido em outros cantos. Queremos ter
uma política de saúde voltada para as gestantes, mas de modo
humanizado. A vida é um dom de Deus, e apenas Ele tem o
direito de decretar o que será do destino de uma criança.
Assim como houve a contrariedade das previsões
médicas em relação a mim, quantas mães não se submetem
ao aborto, por previsões equivocadas de um médico? E uma
vida que poderia ser útil, de trabalho e que poderia dar um
testemunho como estou dando nesta tarde. A sociedade
precisa de testemunhos positivos, para que possamos
trabalhar de verdade por uma sociedade feliz.
Sr. Presidente, muito obrigado pela acolhida da nossa
proposição e queremos contar que teremos Sessão na
próxima quarta-feira. Contamos com o apoio de todos! (Muito
bem!)
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Estamos vivendo um momento de calamidade
pública! Está havendo aumento no número de casos de
Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela. Então
perguntamos: quando vão começar essas ações emergenciais?
Quando haverá uma integração da Secretaria de Saúde, da
Secretaria de Serviços Urbanos, para realmente minimizar
esse problema? Até quando o munícipe de Vila Velha vai
sofrer?
O SR. ARNALDINHO BORGO – Sr. Vereador, ficamos
pensando que a própria Secretaria não consegue fazer uma
conexão. Nós, como Vereador, comunicamos a Secretária, há
um mês, sobre o problema do mosquito em Vila Velha e nada
foi feito! Esperou ficar na calamidade e agora vai ter de
solucionar de alguma forma! Não adianta falar que o contrato
acabou, porque quem entrou, “quem casou com a viúva, tem
de arcar com os filhos dela”! Não adianta tirar o corpo fora,
dizendo que não tinha contrato. Se entrou, tem de “pegar
pelo chifre do boi” e resolver o problema! E vamos cobrar!
Muito obrigado! (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo
palavra ao Sr. Vereador Arnaldinho Borgo, pelo tempo de três destinado ao horário dos Oradores Inscritos, passa-se à leitura
minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Bruno Lorenzutti.
da Pauta da Ordem do Dia.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à chamada dos
O SR. ARNALDINHO BORGO – (Sem revisão do Srs. Vereadores, para verificação de quorum, para a leitura da
orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores, hoje falaremos a Pauta da Ordem do Dia.
respeito do mosquito na cidade de Vila Velha.
Exatamente há dois anos assomamos esta tribuna
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
para falar da calamidade dos mosquitos, na nossa cidade. Hoje
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super, Anadelso
voltamos para falar novamente dos mosquitos. Vivemos no
Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzutti, Dona Arlete,
Século XXI! É inaceitável ter mosquito na cidade de Vila Velha!
Heliossandro Mattos, Ivan Carlini, Osvaldo Maturano, Patrícia
Onde vamos tem mosquito. Na própria Câmara de Vila velha
Crizanto, PM Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo
tem mosquito. Mas sabem onde é pior? O pior fica nos bairros
Chiabai, Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante e
que margeiam os canais, que na realidade de canal não tem
Zé do Renascer.
nada, os bairros que margeiam os valões da cidade de Vila
Sr. Presidente, responderam à chamada 16
Velha. É uma vergonha em pleno Século XXI ter valões em
(dezesseis) Srs. Vereadores.
uma cidade! Precisamos fechar os valões da cidade de Vila
Há quorum para a leitura da Pauta da Ordem do Dia.
Velha! Vamos fazer galerias, porque o mosquito se prolifera é
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da
ali naqueles canais! Podemos dar um exemplo muito simples:
Pauta da Ordem do Dia.
o Canal de Guaranhuns, que é o valão de Guaranhuns, poderia
ser galeria, e em cima dessa galeria poderia ter uma quadra
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da
poliesportiva, uma área verde, uma concha acústica ou uma
Ordem do Dia.)
ciclovia levando até a rodoviária de Vila Velha e o Terminal
Rodoviário. Poderia ter uma área para caminhar para aquela
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo
população. Poderia ter parquinhos espalhados em cima dessa
destinado
à Pauta da Ordem do Dia, passa-se à leitura da
galeria, onde era o canal. Poderia ter também brinquedos
para as crianças. Poderia ter a ciclovia. Poderia ter uma área Pauta da próxima Sessão.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da
para a 3ª Idade!
Pauta da próxima Sessão.
O Sr. Rogério Cardoso – Sr. Vereador, um aparte! Há
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da
ações que são a longo prazo, e a gente entende. Só que
próxima Sessão.)
existem ações que são emergenciais e não podem esperar!
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O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o Sr.
Vereador PM Chico Siqueira a proceder a entrega da Moção
de Aplauso ao Atleta Renato Amorin, pelas relevantes
conquistas em suas modalidades esportivas.
(O Sr. Vereador PM Chico Siqueira procede à entrega
da Moção de Aplauso.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo
destinado à leitura da Pauta da próxima Sessão, passa-se à
fase das Explicações Pessoais.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Bruno Lorenzutti,
pelo tempo de cinco minutos.
O SR. BRUNO LORENZUTTI – Sr. Presidente, declino!
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente Sessão. Antes,
porém, convido os Srs. Vereadores para a próxima, à hora
regimental e para a qual designo:
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
Está encerrada a Sessão.
(A Sessão foi encerrada às 18h35min.)
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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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