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ATOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.742, DE 18 DE ABRIL
DE 2017
Institui a “Frente Parlamentar
em Defesa da Vida e Contra o
Aborto”, no âmbito da Câmara
Municipal de Vila Velha e dá
outras providências.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal
das atribuições contidas no artigo 323 do
Regimento Interno, faz saber que o Plenário da
Câmara aprovou e ela promulga o seguinte
Decreto Legislativo:
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a “Frente Parlamentar em
Defesa da Vida e contra o Aborto” por prazo
indeterminado, no âmbito da Câmara Municipal
de Vila Velha.
Art. 2º A Frente Parlamentar em Defesa Vida e
Contra o Aborto será destinada a promover o
aprimoramento da legislação e estimular a
realização de debates, estudos, seminários e afins,
acerca da matéria relacionada à defesa da
gestação e da maternidade, defesa da vida e à
prevenção do aborto.
Art. 3º A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e
Contra o Aborto será composta de 05 membros.
Art. 4º Os trabalhos serão coordenados por um
Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário
Geral.
Art. 5º O mandato da Frente Parlamentar será de
02 (dois) anos, permitida a recondução por igual
período.
Parágrafo único.
A presidência da Frente
Parlamentar no seu primeiro mandato será
exercida pelo vereador proponente, e as eleições
para os próximos mandatos serão realizadas
sempre no início da primeira e da terceira sessões
legislativas de cada Legislatura.
Art. 5º O vereador presidente da Frente
Parlamentar será o seu legítimo representante,
cabendo-lhe prestar todas as informações que se
fizerem necessárias à Mesa Diretora da Câmara.
Art. 6º Para realização de seus objetivos, compete
à Frente Parlamentar em Defesa da Vida e Contra
o Aborto, sem prejuízo de outras atribuições
inerentes a natureza da instituição:
I - participar e promover debates, simpósios,
audiências públicas, estudos, reuniões, seminários
e outros eventos junto á sociedade civil, órgãos
públicos e autoridades, divulgando seus
resultados;
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II - acompanhar políticas públicas e propor
indicações que se relacionem á Vida e á prevenção
contra o aborto;
III - propor e monitorar planos e projetos
relacionados á matéria;
IV - acompanhar, propor e discutir proposições
legislativas que dizem respeito ao tema, bem
como, realizar estudos visando à atualização da
legislação já existente, observando a competência
legislativa municipal;
V - criar grupos de trabalho permanentes e
provisórios para auxiliar a Frente Parlamentar no
cumprimento de suas atribuições;
VI - promover o intercâmbio com entes
assemelhados de parlamentares e entidades de
outros entes federados e países, bem como
entidades do setor privado sem fins lucrativos,
objetivando o aperfeiçoamento dos trabalhos e
ações conjuntas;
VII - elaborar e instituir planos de educação e
conscientização da população acerca da
prevenção à gravidez indesejada e à escolha das
gestantes pela vida do nascituro em detrimento
do aborto;
VIII - criar programas de apoio multidisciplinar à
maternidade, buscando evitar a interrupção
precoce da vida.
Art. 7º As atividades e reuniões da Frente
Parlamentar serão periódicas, nas datas e horários
estabelecidos pelo seu presidente, comunicadas
com antecedência aos demais membros por
qualquer meio idôneo.
Art. 9º As atividades serão amplamente
divulgadas, bem como serão abertas a qualquer
cidadão interessado, que terá livre acesso e direito
a voz.
Art. 10. A Câmara Municipal disponibilizará todos
os meios necessários para as atividades da Frente
Parlamentar de que trata este Decreto Legislativo,
inclusive meios físicos e a utilização do Site Oficial
e demais meios de divulgação de seus trabalhos.
Art. 11. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Vila Velha, 18 de abril de 2017.
IVAN CARLINI
Presidente
OSVALDO MATURANO
1º Secretário
NILMA MARIA GUEZ DA SILVA
2º Secretário
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ATAS DAS SESSÕES
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Aprovada.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura
dos Expedientes.

DÉCIMA QUINTA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA
O Sr. 1º Secretário procede à leitura dos
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA Expedientes.)
LEGISLATURA, REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2017.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à leitura dos Expedientes, passa-se aos
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o Oradores Inscritos.
Sr. Vereador Osvaldo Maturano a ocupar a 1ª Secretaria,
Concedo a palavra a Sra. Vereadora Tia Nilma,
e proceder à chamada dos Srs. Vereadores para efeito pelo tempo de quinze minutos.
de verificação de quorum, para abertura da Sessão.
A SRA. TIA NILMA – (Sem revisão da oradora) –
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que Sr. Presidente, Srs. Vereadores, senhoras e senhores
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super, presentes, boa tarde! Como representantes do povo,
Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzuti, gostaríamos de fazer um pedido, pois as Unidades de
Ivan Carlini, Mirim Montebeller, Osvaldo Maturano, Saúde estão fazendo vergonha nas questões das vacinas
Patrícia Crizanto, PM Chico Siqueira, Professor contra a febre amarela. Parece que o povo é tratado
Heliosandro Mattos, Reginaldo Almeida, Ricardo Chiabai, sem dignidade.
Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante e Zé
Entendemos que falta uma boa administração
do Renascer.
nos P.As e nas Unidades de Saúde do Município, porque
Sr. Presidente, responderam à chamada 16 existe uma forma de tratar a população com mais
(dezesseis) Srs. Vereadores.
respeito. Essa população é que nos elege, que elege os
Deputados, o Prefeito e o Presidente, mas não é
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Há respeitada e tratada com dignidade. Precisa pegar
quorum para abertura da Sessão.
senha, dormir na fila, precisa estar lá, desculpem-nos a
expressão: menos que cachorro, porque os cachorros
(A Sessão foi aberta às 17h03min.)
têm pet shop, são muito bem tratados, são vacinados e
são cuidados, enquanto a população está sendo tratada
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o com descaso.
Sr. Vereador Zé do Renascer a proceder à leitura da
Passamos em uma Unidade de Saúde, quando
Bíblia.
vínhamos para cá, e ficamos com vergonha! Aqui na
Glória a fila dobrava o quarteirão e virava do outro lado!
(O Sr. Zé do Renascer procede à leitura de um Tinha gente que estava naquela fila desde cedo, quando
texto bíblico.)
ainda estava escuro!
Então, pedimos aos nossos representantes e aos
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido a nossos Secretários que olhem com mais carinho, que
Sra. Vereadora Tia Nilma a ocupar a 2ª Secretaria, e distribuam a vacina em forma de mutirão, para atender
proceder à leitura da Ata da Sessão anterior.
a nossa população. Vemos as pessoas serem tratadas
com descaso quando chegam nas Unidades de Saúde.
(A Sra. 2ª Secretária procede à leitura da Ata da Inclusive tem pessoas que entraram na fila das
Sessão anterior.)
especialidades, mas quando ligaram para avisar que elas
poderiam ser atendidas, já tinham morrido! Achamos
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Em que isso é um descaso para com a população! As nossas
discussão a Ata.
autoridades têm de resolver. Os nossos administradores
Encerrada a discussão.
têm de olhar que essa população que elege já está
Em votação.
revoltada, porque as unidades de Saúde estão cheias. As
Os Srs. Vereadores que a aprovam, queiram Unidades não estão sendo tratadas. Segundo fomos
permanecer sentados. (Pausa)
informadas, inclusive tivemos oportunidade de ir à
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Unidade de Saúde de Jardim Marilândia e vimos que junto ao comércio para conseguir frutas, verduras e
mulheres que precisam fazer exames preventivos, esses legumes para alimentar as crianças.
são marcados para meses depois! Vemos isso como um
O Sr. Arnaldinho Borgo – Sra. Vereadora, um
descaso para com a população! Desde a vacinação e
desde o atendimento, vemos que a nossa população aparte! Só para contribuir coma sua linha de raciocínio,
na Grande Terra Vermelha existem dois Centros de
está sendo tratada com desrespeito.
Pedimos as nossas autoridades que administrem Referência de Assistência Social: um em São Conrado,
melhor esses atendimentos, que os centralizem para cujo imóvel é alugado, e outro em Morada da Barra, cujo
Unidades que possam encaminhar essas pessoas e não imóvel pertence ao município. Esse último encontra-se
simplesmente ficar enrolando! É esta a palavra que fechado. Morada da Barra é um bairro vizinho de
temos para falar: enrolando! A cada vez que essas Jabaeté, muito próximo dos conjuntos habitacionais e
pessoas vão nas Unidades elas são enroladas uma vez, não está funcionando, deixando toda aquela população
duas vezes, três vezes e até elas desistirem. Infelizmente da Região 5 sem atendimento. Temos recebido muitas
elas não têm condição de pagar um plano de saúde. mensagens de pessoas revoltadas que não têm direito a
Vamos repetir o que sempre falamos: não temos e não Assistente Social, a Psicólogo e ninguém para
faremos um plano de saúde! Vamos lutar para que a encaminhar o povo. Nessas situações, as pessoas são
nossa saúde pública possa ser de qualidade e com atendidas pela Assistente Social e encaminhadas para a
atendimento de qualidade para toda a população! Para procura de um emprego através do SINE, ou mesmo o
que possa ser tratada com prioridade. A Saúde Pública e recebimento de uma cesta básica entre outros
a Educação, desculpem-me, deveriam ser tratadas com benefícios da Secretaria de Ação Social. E ficamos muito
preocupados porque não é só em Morada da Barra que
prioridade, mas infelizmente não é o que vemos!
Pedimos de coração aos caros colegas para que está acontecendo esse problema. Vila Velha tem
diversos bairros com vulnerabilidade social e agora, com
possamos sentar e rever essa questão.
O Vereador PM Chico Siqueira disse que essa crise econômica que abateu o Brasil, a Secretaria de
faríamos uma Comissão de Fiscalização. Não sabemos Ação Social no município de Vila Velha não está
em que andamento está, mas que a gente a colocasse estruturada e nem está funcionando corretamente.
para valer, porque há um mês atrás o nosso Estamos dando tempo para começar a cobrar. As
representante do Retiro do Congo, que deu entrada entidades já procuraram o nosso gabinete reclamando
duas vezes no PA da Glória faleceu. Ele deu entrada na que não são atendidas. A Casa dos Conselhos não
quinta-feira, mas apesar de estar com infecção urinária funciona mais na cidade de Vila Velha. Ou seja, é muito
foi para casa. No sábado deu entrada novamente e no preocupante! Quando estivemos à frente daquela Pasta,
domingo estava no caixão! Então, vemos que as pessoas durante um ano, construímos uma política de assistência
estão sendo tratadas com descaso. Esse homem lutou social na cidade, que hoje está sendo desconstruída até
por um campo de futebol em Retiro do Congo. Esse o determinado momento.
Fica aqui uma nota de repúdio à Secretaria de
homem era treinador e trabalhava com crianças em
situação de vulnerabilidade, e a sua vida foi ceifada. Não Assistência Social, que não está funcionando. Além de
falamos por demagogia! Falamos pelo povo que não tem não estar funcionando o CRAS de Morada da Barra não
está funcionando, o CREAS de Jabaeté, que deixamos
tempo de cobrar, por isso muitas vezes desiste.
Então, caros colegas, que olhemos com mais todo equipado e montado está lá de portas fechadas,
carinho porque a nossa saúde pública está vulnerável. sob a guarda de um vigia e sem atender à população.
Precisamos nos unir, já que fomos eleitos para Onde mais precisa de atendimento, temos um CREAS
representar o povo e para falar por ele. Que estejamos que não está funcionando. Ou seja, precisamos cobrar,
intensificando esse olhar para a nossa população precisamos fazer essas visitas e estamos à disposição
carente. Dizemos carentes porque são carentes de tudo. porque Vila Velha não merece sofrer. E nós estamos
Sexta-feira passada estivemos em Jabaeté e um grupo sofrendo! Obrigado!
de mães pediu-nos que conseguíssemos um fogão com
A SRA. TIA NILMA – Agradecemos ao colega
uma botija de gás para fazerem comida para as crianças
que estão com fome. Os pais estão desempregados e Arnaldinho porque íamos falar sobre a situação do CRAS.
eles não sabem mais de onde tirar. Pediram-nos ajuda Se nos unirmos, acreditamos que poderemos mudar a
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história. Se dermos as mãos, faremos valer essa história
em Vila Velha. Essas mães, como o Vereador Arnaldinho
falou, procuraram o CRAS mas não foram atendidas e
não têm a quem recorrer! Portanto, nós temos que
recorrer por elas. Muito obrigada e que Deus abençoe
cada um de nós, para que possamos fazer o melhor para
essa população que tanto carece e espera um pouco de
nós. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador PM Chico Siqueira, pelo tempo
de quinze minutos.
O SR. PM CHICO SIQUEIRA – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, vamos ceder os dez minutos
finais do nosso tempo ao Sr. Vereador Ricardo Chiabai.
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, queremos
cumprimentar a todos os presentes nesta Sessão.
Neste fim de semana que passou, recebemos
através da nossa rede social muita cobrança, sobre os
mosquitos e a vacinação contra a febre amarela. A
população está nos cobrando e nos chamando de
omissos, mas nas últimas quatro Sessões o que mais
fizemos foi cobrar da Prefeitura uma solução, para esse
problema da vacinação. Além disso, cobramos a limpeza
dos valões e o carro fumacê. Todos nós estamos nessa
luta para que a Prefeitura resolva isso.
Estivemos com a Secretária de Serviços Urbanos
e cobramos dela a limpeza dos valões e o carro fumacê.
Estivemos no setor responsável pelo carro fumacê, mas
nos falaram que com o efetivo existente, o carro só pode
passar de quinze em quinze dias. Então, a culpa não é
nossa! Estamos fazendo a nossa parte! Estamos
fiscalizando e cobrando! Por isso, mesmo que sejam
nossos eleitores, não aceitamos que nos chamem de
omissos e corruptos.
Não somos políticos de carreira, e quando temos
que falar alguma coisa, falamos mesmo! Respondemos
às críticas feitas a nós na rede social, falando sobre o
trabalho que temos feito, neste sentido. Mas nos
colocaram no menso barco que o Prefeito que ficou
esses quatro dias na folga, dizendo que estávamos
passeando enquanto a sociedade estava nas filas de
vacinação contra a febre amarela.
Então, em virtude da nossa cobrança, temos o
prazer de falar que no dia 1º houve um mutirão para a
vacinação. Mas a Prefeitura não se adequou para
receber aquela quantidade de pessoas que
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compareceram. Então, houve um excesso de pessoas
para um número reduzido de funcionários.
Queremos dizer que no dia 04 próximo haverá
outro mutirão para a vacinação contra a febre amarela.
Será no Santuário de Vila Velha, das oito às quinze horas
e também no Ginásio Tartarugão. Nas segundas, quartas
e sextas-feiras teremos a vacinação nos PAs da Glória,
Vila Nova, Ibes, Santa Rita, Barramares, Ulisses
Guimarães, Marilândia e Paul. Nas terças e quintasfeiras, será em Araças, Dom João Batista, Vila Garrido,
São Torquato, Vale Encantado, Barra do Jucu e Coqueiral
de Itaparica.
Então, nos cabe cobrar e fiscalizar, para que a
sociedade não nos coloque no mesmo barco do
Executivo, porque a nossa função é fazer leis e fiscalizar.
Por isso, não aceitamos ser taxados de omissos.
Cobramos a Secretária de Serviços Urbanos a limpeza
dos valões, mas disseram que o efetivo é pequeno.
Então, que se aumente o efetivo para a limpar os valões!
Cobramos o carro do fumacê, e falaram que o efetivo
também é pequeno. Então, que o Prefeito aumente o
efetivo nesses lugares! Pedimos a todos os Vereadores
que continuemos nessa luta em prol da sociedade. Esse
é um trabalho nosso, e temos de cobrar! Temos de
cobrar seja de que Secretário for, porque a sociedade
não pode ficar sofrendo do jeito que está.
Agradecemos a todos vocês. Muito obrigado!
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Ricardo Chiabai, pelo tempo de
dez minutos, cedidos pelo Sr. Vereador PM Chico
Siqueira.
O SR. RICARDO CHIABAI – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores,
cumprimentamos o Presidente, os colegas Vereadores e
as pessoas que estão na galeria.
Vamos dar também a nossa contribuição com
relação a essa questão que tanto nos afeta e assusta,
que é a questão da febre amarela. Tivemos a informação
que o Governo Federal orientou agora os municípios da
Grande Vitória a fazer a vacinação em toda a sua
população, tendo em vista os macacos que morreram
aqui na Grande Vitória, e já ficou comprovado que
morreram em função da febre amarela. Um rapaz que
foi citado aqui, faleceu. Foi confirmado, depois
desmentido, ou seja, ainda não foi confirmado, mas as
evidências são muito fortes de que ele tenha sido picado
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O Sr. Osvaldo Maturano – Sr. Vereador, um
pelo mosquito que transmite a febre amarela. Mas não
aparte! Viana tem dado exemplo ao Espírito Santo.
foi em Pedra Azul, e sim numa praça de Vitória.
Então, tendo em vista essa situação, nós da área Divulgou que o município já atingiu a marca de 70%.
urbana passamos a ser grupo de risco. Antes o risco de Lembrando que Viana é um dos piores orçamentos per
contrair a doença era em regiões silvestres ou rurais, capita do Espírito Santo, sendo considerada pior do que
Vila Velha, enquanto cidade dormitório. Com o
mas agora também corremos esse risco!
A Prefeitura havia anunciado que hoje, após as orçamento baixo e com todas as dificuldades o
12 horas, oito Postos de Saúde fariam a vacinação. município de Viana conseguiu bater, há tempos, a meta
Reunimos a nossa equipe, este Vereador foi para um de 70% da população vacinada. Lembramos que Vila
Posto, uma dupla para outro, ou seja, cada um foi para Velha tem quase meio milhão de habitantes! Obrigado!
um Posto de atendimento. Percorremos todos os pontos
O SR. RICARDO CHIABAI - Vamos reforçar o seu
de atendimento para ver como Vila Velha tinha se
preparado para enfrentar esse problema. Olha... já foi raciocínio, Vereador! Quando dissemos que Vitória já
dito aqui pelos colegas PM Chico Siqueira e Tia Nilma: foi está alcançando 70% da sua população vacinada, e na
assustador! Foi assustador e preocupante o que vimos semana que vem provavelmente chegará a 100%,
sobre o sofrimento da população! E chegamos a uma chegou um dado que não é oficial, mas parece que até
conclusão: Vila Velha não se preparou para esse agora só foram vacinadas sessenta mil pessoas. Temos
momento, ao contrário de Vitória, uma cidade próxima pelo menos mais quatrocentas mil pessoas. Vila Velha
daqui, que inclusive durante todo o carnaval teve em dois meses – janeiro e fevereiro – vacinou sessenta
plantão e vacinou todas as pessoas. E Vila Velha só mil pessoas, como pretende agora, em trinta dias,
começou a acordar para essa situação a partir de hoje, vacinar quatrocentas mil? Sessenta mil não corresponde
quarta-feira de Cinzas, após as doze horas! Isso nos nem a 15% da nossa população. Gente, é só fazer conta!
espanta muito! Ao contrário de Vitória, que já Sem falar do sofrimento! Hoje, oito horas da manhã,
disponibilizou amanhã as 28 Unidades de Saúde para recebemos um Whatsapp de uma amiga dizendo que
estar full time vacinando. Hoje inclusive ouvimos o estava chegando ao Posto de Saúde de Jaburuna.
depoimento de uma pessoa que foi ao Ginásio Álvares Quando chegamos lá as três horas da tarde, ainda tinha
Cabral, que falou da organização. Vimos através de fotos duas pessoas antes dela na sala de vacinação. Senhores,
que pelo menos uns vinte profissionais estavam na sete horas para ser atendido! Isso é um desrespeito! Isso
quadra vacinando a população. Enquanto esperavam, as não tem justificativa! Até o Rubinho Barrichelo teria uma
pessoas ficavam sentadas nas arquibancadas velocidade maior! Pelo amor de Deus! Não há quem
aguardando de forma ordeira. As igrejas e escolas possa justificar uma situação dessa!
Então, fizemos uma conta: se pretendem em
também ajudaram na vacinação.
Aqui nos chega a informação de que há uma quinze Unidades de Saúde, dentro desses mutirões,
programação para a partir de amanhã, funcionar assim: vacinar até o dia 25 de março – praticamente um mês –
oito Postos de Saúde atendendo nas segundas, quartas e mil e quinhentas pessoas em cada Unidade de Saúde,
sextas-feiras e oito Postos de Saúde atendendo nas em quatro semanas só seria possível vacinar cento e
terças e quintas-feiras e com alguns mutirões previstos trinta e cinco mil pessoas. E as outras duzentas e tantas
para os dias 4, 11, 18 e 25 de março, em quinze mil? Então, senhores, alguma coisa está errado nessa
Unidades de Saúde, onde se pretende vacinar mil e história. Essa conta não bate, não fecha!
Outra coisa que também observamos é que não
quinhentas pessoas por dia nesses mutirões. Imaginem!
Hoje, nessa vistoria que fizemos, o máximo que se está sendo respeitado o direito das pessoas com
conseguiram, com muita confusão, desinformação, cada deficiências e os idosos, que podem se vacinar mediante
um dizendo uma coisa, foi quinhentas pessoas. Em laudo médico. Então o que acontece: nem direito
algumas Unidades de Saúde não chegaram a duzentas e garantido por Lei está sendo observado. Tinha uma
cinquenta pessoas. Agora, como se pretende, então, senhora cadeirante em Jardim Marilândia ou Paul, que
vacinar mil e quinhentas em um único dia com essa chegou lá às sete da manhã, e quando a nossa assessoria
organização, com esse efetivo? Não precisa ser chegou lá às duas e meia da tarde, ela ainda não tinha
matemático para fazer essa conta. Detalhe: Vitória já sido vacinada. Como é que pode um negócio desses?
está indo para mais de 70% da sua população vacinada. Isso é inadmissível!
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respostas, e a população espera isso de nós, ou seja, que
sejamos a voz dela. E quando somos a voz do povo,
temos reconhecimento.
A Bíblia diz que digno é o trabalhador que vive
do seu salário. Então, crescemos politicamente e somos
reconhecidos como liderança, e o mandato nos foi
outorgado para que cobremos. Sendo assim, se todos
concordarem, convocaremos o Secretário para que
venha a esta Casa na próxima segunda-feira, pois essa
situação é urgente, urgentíssima.
Na Serra um macaco morreu em janeiro, mas a
Prefeitura escondeu essa informação e só soubemos
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a agora no final de fevereiro. Isso é um absurdo! Isso é
palavra ao Sr. Vereador Professor Heliosandro Mattos, uma vergonha! Estamos sendo passados para trás!
Agradecemos o tempo cedido pelo Vereador
pelo tempo de quinze minutos.
Heliosandro. (Muito bem!)
O SR. PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS – Sr.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
Presidente, vamos ceder dois minutos do nosso tempo
ao Sr. Vereador Osvaldo Maturano, cinco minutos ao Sr. palavra ao Sr. Vereador Arnaldinho Borgo, pelo tempo
Vereador Arnaldinho Borgo e falaremos os oito minutos de cinco minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Professor
Heliosandro Mattos.
restantes.
Para encerrar, conclamamos os colegas e
gostaríamos de sugerir que todos nós assumamos um
compromisso com a população, cada uma na sua região,
para acompanharmos isso de perto. Temos que garantir
à população o direito que ela tem! Garantir o mínimo de
conforto e de dignidade, porque só assim conseguiremos
que em no máximo trinta dias, toda a população esteja
vacinada. Lembramos que até lá possivelmente Vitória,
Serra, Viana, Cariacica estarão com os seus munícipes
protegidos, e Vila Velha será a última a ter seu direito
garantido. (Muito bem!)

O SR. ARNALDINHO BORGO – (Sem revisão do
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Osvaldo Maturano, pelo tempo orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores,
de dois minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Professor cumprimentamos o Presidente, os colegas Vereadores e
as pessoas que estão na galeria.
Heliosandro Mattos.
Ficamos muito assustado, porque quando a
O SR. OSVALDO MATURANO – (Sem revisão do gente fala em mosquito, vemos que Vila Velha está toda
orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores, gostaríamos tomada por mosquitos! E por que tem tanto mosquito
de dizer que não temos a prerrogativa de executar, mas na cidade de Vila Velha? Pela falta da limpeza urbana!
temos a prerrogativa de fiscalizar, vigiar, acompanhar e Vila Velha hoje está com uma dificuldade muito grande
de auditar os atos. Entretanto, a Lei Orgânica Municipal em fazer a limpeza urbana. Falta limpeza urbana em Vila
nos dá a prerrogativa para convocarmos o Secretário de Velha, principalmente nos leitos dos canais, que agora
Saúde, para que venha aqui se explicar. Fazemos essa chamamos de valões, porque de canal não tem nada!
proposta, juntamente com o Vereador Anadelso, para São valões na cidade. E não é por falta de avisar, porque
avisamos que o problema ia vir! Avisamos no início de
que o Secretário esteja aqui na próxima segunda-feira.
Não somos engenheiros nem arquitetos, mas o janeiro, quando estivemos juntos com a Secretária de
Vereador Chiabai é, e pode nos ajudar a fazer essas serviços Urbanos, a respeito do problema do mosquito
contas. Temos estudado muito sobre as nossas na cidade de Vila Velha, que já é histórico! E nada foi
prerrogativas, inclusive iremos votar favorável ao feito! Demorou a tomar um posicionamento, para
projeto do Vereador Heliosandro hoje, sobre a questão resolver o problema.
Hoje estão limpando alguns canais da cidade,
do restabelecimento das prerrogativas da Casa. Temos
que utilizar as nossas prerrogativas, para que possamos mas o mosquito permanece! Será que está programado?
Temos de saber qual a programação para a próxima
cobrar, porque a sociedade espera uma resposta.
O Vereador Reginaldo trouxe em pauta uma limpeza, para evitar que o mosquito volte ainda com
questão muito importante, que foi sobre o lixo na área mais força na cidade de Vila Velha.
Há pouco tempo passamos com o problema da
da SUPIN, em Santa Inês. Isso não é responsabilidade
nossa! Mas é sim! Apesar de não sermos o Executivo, segurança. Não podíamos sair de casa! E quem não
temos que cobrar dele! O Executivo tem que dar podia sair de casa, ficava no calor, preso e ainda cheio de
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mosquito picando. Olhem a situação que o Município de documentação, porque não é qualquer um que pode
Vila Velha se encontra! Estamos praticamente com chegar lá e tomar a vacina! Pessoas acima de sessenta
sessenta dias de um novo mandato que até agora não anos têm de ter o aval de um médico, para liberar ou
mostrou para que veio! Não resolveram nada na cidade não que a pessoa tome a vacina! Existem várias
de Vila Velha! Não tem nada resolvido e nada situações para tomar a vacina! Mas hoje o Ministério da
funcionando em nossa cidade! A Prefeitura de Vila Velha Saúde determina que toda a população da cidade de Vila
está parada neste exato momento. Desafiamos alguém Velha seja imunizada com a vacina da febre amarela. Até
nos falar o que está funcionando na Prefeitura Municipal hoje não tomamos a vacina, mas ficamos muito
de Vila Velha nesse momento! Não está funcionado preocupados, sabe com o quê, Sr. Presidente? Vila Velha
nada e ficamos muito preocupados, porque é um está cheia de mosquito, não sabemos se é de mosquito
que transmite a Febre amarela, a Dengue, a
desserviço para a cidade o que está acontecendo!
Chikungunya ou a Zika. Então, temos essa preocupação.
Lembramos que quase 60% do território da
O Sr. Ricardo Chiabai – Sr. Vereador, um aparte!
Concordamos com a sua fala e com a fala do Vereador cidade de Vila Velha é de área rural. Ficamos
Osvaldo Maturano, porque achamos que após sessenta preocupados com os moradores da região rural também.
dias de gestão já está na hora de começar a chamar Vila Velha tem o caso do Professor que faleceu com
algum Secretário a esta Casa. Já sugeriram chamar o suspeita de febre amarela. É mais uma preocupação!
Secretário Belling, o Secretário de Saúde e agora a Vamos sugerir que peçam ajuda ao Exército para aplicar
Secretária de Serviços Urbanos, para minimamente vir essa vacina, já que estão ajudando nossa Cidade e o
dizer o que pretendem fazer, por exemplo, nos nosso Estado. Por que não pedem a ajuda ao Corpo de
primeiros cem dias de Governo! E começarem a prestar Bombeiros para fazer a vacinação? Um mutirão de
contas aqui. A nosso ver, esta Casa de Leis tem também vacinação na cidade de Vila Velha ajudaria muito. Muito
essa finalidade de chamar aqui os Secretários para que obrigado e boa noite! (Muito bem!)
possam prestar contas e falar sobre o que pretendem
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
fazer, diante dessas situações que estamos vivendo aí.
palavra ao Sr. Vereador Professor Heliosandro Mattos,
Achamos que está passando da hora! Muito obrigado!
pelo tempo de oito minutos.
O SR. ARNALDINHO BORGO – Sr. Vereador
O SR. PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS –
Ricardo Chiabai, muito obrigado pela contribuição.
(Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Sras.
O Sr. PM Chico Siqueira – Sr. Vereador, um Vereadoras, Srs. Vereadores, senhoras e senhores,
aparte! Reforçando as palavras do Vereador, queremos queremos cumprimentar de forma especial os colegas
dizer que estivemos na semana passada com a que hoje estão em plenário, fazendo uso das suas
Secretária de Serviços Urbanos cobrando também a prerrogativas em plena Quarta-Feira de Cinzas, onde
limpeza dos valões. Estivemos também com o tudo, no que se refere ao Poder Público, parece que não
responsável pelo carro do fumacê. E com a resposta de está funcionando. Cumprimentamos cada Vereador pelo
que não tem efetivo para fazer essas limpezas, e que o empenho, pela valentia e pelo brio com o qual estão
carro do fumacê só passa e só tem condição de passar exercendo os seus mandatos nesta Casa e dizer que há
de 15 em 15 dias! Essa foi a resposta que recebemos de muito a cidade esperava por uma Câmara com tanta
qualidade política e com tanta vontade de trabalhar,
ambas as situações.
quanto a atual e a qual temos muito orgulho em
O SR. ARNALDINHO BORGO – Sr. Vereador PM integrar.
Chico Siqueira, muito obrigado pela contribuição.
O Sr. Chico Siqueira – Sr. Vereador, um aparte!
Queremos dizer que é muito sério e alarmante o
Ministério da Saúde dizer que tem de vacinar toda a Vejam o que os eleitores estão pensando de nós,
população da cidade de Vila Velha! Demos a sugestão ao Vereadores e Vereadoras. Já estamos debatendo há
Secretário de fazer a um mutirão de vacinas no algum tempo com uma eleitora nossa, mostrando a ela o
Tartarugão, colocando trinta pessoas para aplicarem as trabalho que estamos fazendo aqui na Câmara. Vejam o
vacinas, trinta pessoas para ficarem recebendo a que ela postou: “Bem, continuamos sem ver a resposta
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por dia sendo vacinadas, levaria no mínimo trezentos
dias corridos para vacinar toda a nossa população.
A Prefeitura precisa colocar o seu trabalho para
funcionar de acordo com as necessidades da população,
sob pena de que as mortes que advirem disso serão
imputadas a inércia, a letargia e a leniência do Poder
Executivo Municipal.
Srs. Vereadores, nos reportamos a uma
entrevista do atual Senador e Ex-Presidente Fernando
Collor, que chegou ao poder ungido pelo povo, mas que
teve sua base parlamentar na eleição de 1990 ruida.
Então, compôs um governo com Ex-Deputados Federais
e Ex-Senadores, achando que teria a estrutura capaz de
fazer o governo do País. E ele disse que a falta de
O SR. HELIOSANDRO MATTOS – Vereador Chico organização política do seu governo o levou a perda do
Siqueira, com muito orgulho incorporamos o seu mandato.
pronunciamento ao nosso e dizemos que o Poder
Público em nosso País foi regulado de modo cidadão.
O Sr. Arnaldinho Borgo – Vereador Heliosandro,
Com a Constituição que foi iniciada em fevereiro de
um aparte! Pelo que estamos entendendo, Vossa
1987, que culminou com a promulgação da atual
Excelência está fazendo uma comparação com os dias
Constituição no dia 05 de outubro de 1988. Vivemos no
atuais da cidade de Vila Velha.
estado democrático de direito onde o Parlamento tem
três papéis fundamentais: o papel da representação, que
O SR. PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS –
é trazer para cá a voz de satisfação ou de insatisfação
dos nossos eleitores e da sociedade vila-velhense como Não, Vereador Arnaldinho! Estamos elucubrando que
um todo. O outro papel é legiferante, é o papel de precisamos nos preparar enquanto Poder Legislativo,
legislar. O terceiro é o papel de fiscalizar as atividades do temos que melhorar nossos mecanismos de natureza
Poder Executivo e os pronunciamentos feitos nesta parlamentar.
O Vereador Bruno Lorenzutti nos trouxe o
tarde são completamente irretocáveis, porque o
compromisso dos Vereadores está sendo cumprido. O Regimento Interno, e nos disse que o Prefeito agora tem
Poder Executivo não exerce de modo totalitário o seu quinze dias úteis para sancionar ou vetar um projeto.
poder na cidade, nem o pode exercer em cidade Achamos que quinze dias corridos são um instrumento
parlamentar adequado. Porque quando há a
nenhuma do País.
No final de semana passado, havíamos necessidade do Poder Executivo e do povo, esta Casa
comentado com os Vereadores Rogério Cardoso, responde de modo veloz. Mas precisamos contribuir
Anadelso, Bruno, Maturano, e com o Ivan, que nos para melhorar os nossos instrumentos fiscalizadores,
dedicamos um pouco à leitura nesse carnaval, sobre as aprimorando nosso Regimento, a Lei Orgânica e
estruturações do Poder. Refletimos sobre algumas melhorando os mecanismos de controle social, que são
incompreensões que as pessoas têm, porque não preconizados pela Carta Magna do nosso País, a
conhecem as prerrogativas do Parlamento e acham que Constituição Federal. (Muito bem!)
somos um órgão de execução.
Não somos um órgão de execução, mas sim um
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
órgão de representação popular. Esta é a Casa do povo! tempo destinado aos Oradores Inscritos, passa-se à
Aqui é a assembleia do povo duas vezes por semana e leitura da Pauta da Ordem do Dia.
vemos que são sete dias por semana. Porque o Vereador
Convido o Sr. 1º Secretário e proceder à
Chiabai e os outros que o antecederam, estão chamada dos Srs. Vereadores para efeito de verificação
fiscalizando a Prefeitura na área da saúde. Preocupa-nos de quorum, para a deliberação da Pauta da Ordem do
muito, porque na marcha de mil e quinhentas pessoas Dia.
do trabalho de vocês, pois os mosquitos voltaram a
tomar conta de Vila Velha. E a população está sofrendo
para tomar uma simples vacina, que é dever da
Prefeitura. Então, começo a acreditar que a figura do
Vereador é inútil e só serve para gastar o nosso dinheiro
porque se vocês podem fazer apenas reuniões e não
podem fazer mais nada para que a Lei seja cumprida,
fica difícil!”
Então é isso que os eleitores de Vila Velha estão
pensando dos atuais Vereadores e Vereadoras da
Câmara Municipal. Isso é só para que tomemos uma
atitude. Que possamos refletir e tomar uma atitude mais
firme nesse sentido, nesta Casa. Obrigado!
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O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que todas as Câmaras Municipais do Estado do Espírito
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super, Santo.
Se for feito um levantamento no dia de hoje,
Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzuti,
Professor Heliosandro Mattos, Ivan Carlini, Mirim talvez esta e mais uma meia dúzia dos setenta e oito
Montebeller, Osvaldo Maturano, Patrícia Crizanto, PM Municípios do Estado, estejam trabalhando. Portanto,
Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Chiabai, queremos parabenizar a presidência da Casa, a todos da
Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante e Zé Mesa Diretora e aos demais Vereadores desta Câmara.
Como disse o Vereador Heliosandro, que tem
do Renascer.
contribuído e muito para um debate de qualidade; a
Sr. Presidente, responderam à chamada 16 qualidade desta Legislatura é muito boa.
Por isso, queremos parabenizar os Vereadores
(dezesseis) Srs. Vereadores.
desta Legislatura, e dizer que estamos nos sentindo
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Há muito bem em fazer parte dela. Estamos muito felizes
por estarmos aqui e sendo respeitado nas nossas
quorum.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura posições, e respeitando cada um dos senhores
Vereadores nas suas posições. Esse é o verdadeiro
da Pauta da Ordem do Dia.
debate democrático.
Sr. Presidente, nossa fala hoje é única e
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta
exclusivamente
para parabenizar a Casa! O Poder
da Ordem do Dia.)
Legislativo de Vila Velha, repetimos, dá um exemplo
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o para todas as outras Casas Legislativas do nosso Estado.
Parabéns à Mesa Diretora pela postura firme em
tempo destinado à Pauta da Ordem do Dia, passa-se à
ter marcado a Sessão e o expediente com os
leitura da Pauta da próxima Sessão.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura funcionários desta Casa. (Muito bem!)
da Pauta da próxima Sessão.

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente Sessão. Antes,
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta
porém, convido os Srs. Vereadores para a próxima, à
da próxima Sessão.)
hora regimental e para a qual designo:

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 Reginaldo
Almeida, pelo tempo de cinco minutos.

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
Está encerrada a Sessão.
(A Sessão foi encerrada às 18h32min.)

DÉCIMA SEXTA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA
O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem revisão do PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
orador) – Sr. Presidente, Sras Vereadoras e Srs. LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2017.
Vereadores, queremos fazer um registro que fala muito
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o
alto nos dias de hoje, com relação à classe política. É o
que está ocorrendo aqui hoje, nesta Quarta-Feira de Sr. Vereador Osvaldo Maturano a ocupar a 1ª Secretaria,
Cinzas: esta Casa funcionando, com uma Sessão e proceder à chamada dos Srs. Vereadores para efeito
extremamente produtiva onde as Sras. Vereadoras e os de verificação de quorum, para abertura da Sessão.
Srs. Vereadores puderam expressar os seus pontos de
vista e votar os projetos. Vemos como a Assessoria de
Imprensa desta Casa funciona, pois temos visto esse
trabalho. Então, seria importante ser noticiado isso.
Sabemos que nem sempre o que se manda publicar é
publicado, mas hoje estamos dando um exemplo para

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
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Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura
Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Chiabai,
Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante e Zé dos Expedientes.
do Renascer.
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura dos
Sr. Presidente, responderam à chamada 17
Expedientes.)
(dezessete) Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Há
tempo destinado à leitura dos Expedientes, passa-se aos
quorum para abertura da Sessão.
Oradores Inscritos.
(A Sessão foi aberta às 17h03min.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) Convido o Sr. Vereador PM Chico Siqueira a proceder
à leitura da Bíblia.
(O Sr. PM Chico Siqueira procede à leitura de
um texto bíblico.)
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. 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.
Não havendo fase destinada aos Oradores
Inscritos, passa-se à Pauta da Ordem do Dia.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à
chamada dos Srs. Vereadores para efeito de verificação
de quorum, para deliberação da Pauta da Ordem do Dia.

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) –
Registramos as presenças do Sr. Prefeito Max filho e do respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super,
Padre Diego e os convidamos para fazer parte da Mesa. Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzutti,
Dona Arlete, Profesor Heliosandro Mattos, Ivan Carlini,
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Mirim Montebeller, Osvaldo Maturano, Patricia Crizanto,
Registramos as presenças do Sr. Alexandre Salgado, PM Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Chiabai,
Secretário da Ouvidoria, e dos Secretários Municipais Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante e Zé
Roberto Belling, da Educação, do Coronel Celante, a do Renascer.
Sr. Presidente, responderam à chamada 17
quem convidamos a fazer parte da Mesa, do
Subsecretário Junior Bola e dos ex-Vereadores João (dezessete) Srs. Vereadores.
Artem, Belarmino Belo, Wedson Boneli, Duda da Barra,
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Há
Valter Rocon e Zé Nilton. Agradecemos também as
presenças do Sr. Calazans, representante do Cadastro da quorum.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura
Reserva da Guarda Municipal. Informamos que esta
da
Pauta
da Ordem do Dia.
Câmara já criou uma Comissão em que o Vereador
Ricardo Chiabai e demais Vereadores já estão tratando
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta
dessa questão.
da Ordem do Dia.)
Em discussão a Ata.
Encerrada a discussão.
O SR. PM CHICO SIQUEIRA – Sr. Presidente, pela
Em votação.
Os Srs. Vereadores que aprovam a Ata, queiram ordem! Queremos aproveitar a presença do Prefeito
para parabenizar toda a equipe de Saúde do Município.
permanecer sentados. (Pausa)
Da mesma forma que a Guarda Municipal deu o exemplo
Aprovada.
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anteriormente, no movimento de greve das mulheres medir esforços no sentido de fazer economia para no
dos Policiais Militares, os servidores da Secretaria de próximo ano, para que possamos fazer um gesto até
Saúde deram exemplo no mutirão do último final de maior do que o de hoje!
O montante seria maior, mas o ex-Prefeito
semana. Não cansaram, não comeram, trabalharam o
tempo todo e quem estava ali, apesar das filas, pôde precisou de ajuda, e o ajudamos com um pouco mais de
perceber que o esforço era para que aquilo não um milhão e meio de reais, sobrando um pouco mais de
quinhentos mil reais, que estamos devolvendo.
ocorresse.
Graças a Deus não temos medido esforços e
Queremos deixar nosso elogio a todos os
componentes da Secretaria de Saúde, assim também talvez na história de todas as Câmaras, a nossa é a que
para quem contribuiu de forma indireta para a vacinação mais fez economia!
Há doze anos não subimos o nosso salário!
da febre amarela.
Aproveitamos para parabenizar o Presidente Sabem por quê? Porque seria uma injustiça aumentar o
Ivan e todos os Vereadores da legislatura passada pela nosso salário, enquanto o Prefeito não tem condição de
economia que ajudará o povo de Vila Velha. Muito dar aumento aos funcionários, que tanto esperam por
isso! Ele não dá, mas não é porque não quer, mas
obrigado!
porque a receita caiu. Lembramos que o País vive em
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o crise; e nós seguimos também dessa forma. Talvez
tempo destinado à Pauta da Ordem do Dia, passa-se à alguém até fez críticas a esta Casa, por não ter
acompanhado o nosso trabalho. Ressaltamos que desde
leitura da Pauta da próxima Sessão.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura quando assumimos como Presidente que a história era
muito difícil! O Vereador João Artem é prova disso,
da Pauta da próxima Sessão.
porque foi Vereador por vários mandatos.
Uma vez o dono de uma escola do Bairro
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta
Alvorada nos disse que tinha em seu poder um cheque
da próxima Sessão.)
sem fundos da Câmara de Vila Velha. Olhem só, hoje
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Pedimos estamos devolvendo dinheiro! Informamos que
ao Padre Diego que faça uma oração, a fim de que pagamos à Prefeitura mais de 30 milhões de dívidas, que
façamos mais economia e assim possamos ajudar ainda foram parcelados em 240 vezes. Mais de trinta milhões!
Esse parcelamento, Vereador Ricardo Chiabai, o senhor
mais o Prefeito.
nos ajudou a negociar juntamente com os demais
Vereadores da legislatura passada. E todos os anos,
(O Padre Diego faz uma oração.)
Prefeito Max Filho, devolvemos dinheiro ao ex-Prefeito,
A SRA. PRESIDENTE – (PATRÍCIA CRIZANTO) – num montante de quase oito milhões de reais, para que
ele construísse as estações de bombeamento. Vossa
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Ivan Carlini.
Excelência assumiu há dois meses a Prefeitura, nós
O SR. IVAN CARLINI – (Sem revisão do orador) – estamos iniciando o nosso mandato e já estamos
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, desejamos uma boa devolvendo mais de quinhentos mil reais. E temos
tarde para todos. Queremos saudar os nossos amigos certeza absoluta que no ano que vem, com fé em Deus,
ex-Vereadores João Artem, Duda da Barra, Valter Rocon, devolveremos muito mais porque já estamos fazendo
Belarmino Belo, Wedson Boneli e Zé Nilton, dizendo que economia. Ano que vem o cheque será maior!
Por isso hoje o Padre Diego, da Paróquia de São
eles também fazem parte dessa entrega para a
Prefeitura, assim como os Vereadores que foram Francisco de Assis, veio com uma comissão em nossa
reeleitos, Valdir do Restaurante, Anadelso Pereira, sala, junto a vários Vereadores que estavam presentes
Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Osvaldo Maturano, naquele dia e disse: “Senhor Presidente, viemos aqui
porque realizaremos um evento que já faz parte do
Arnaldinho Borgo e este Vereador.
Temos certeza que no próximo ano Calendário Oficial do município de Vila Velha, que
devolveremos um valor ainda maior para a Prefeitura, se contará com a presença de mais de trinta mil pessoas, e
Deus quiser. Temos conversado com todos os precisamos de ajuda”. Dissemos a ele que a Câmara não
Vereadores desta Legislatura e nenhum deixará de poderia dar essa ajuda, mas que o nosso Prefeito pode.
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Dissemos ao Padre que o Prefeito poderia ter-se negado
ajudar o pedido feito através de ofício da Igreja, porque
realmente caiu a receita e o município está em crise
financeira e não tem dinheiro. Mas o Prefeito nem sabia
dessa doação da Câmara e na segunda-feira faremos a
devolução desse dinheiro aos cofres públicos. Temos
certeza que o Prefeito ajudará a comunidade de São
Francisco de Assis.
Convido o Prefeito Max Filho, o Vice-Prefeito
Jorge Carreta e todos os Secretários presentes para que
junto aos demais Vereadores, façamos a entrega do
cheque.
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O SR. PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS – Sr.
Presidente, declino.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - 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) - Findo o
tempo destinado às Explicações Pessoais, passa-se à fase
da Tribuna Livre, solicitada pelo Sr. Vereador Arnaldinho
(O Sr. Presidente procede à entrega do cheque Borgo, para o Sr. Luiz Cláudio Endlich da Silva
representante dos Taxistas de Vila Velha.
ao Sr. Prefeito.)
Convido o Sr. Vereador Arnaldinho Borgo para
O SR. PRESIDENTE- (IVAN CARLINI) – Concedo a assumir a Presidência, como é de praxe, uma vez que é o
palavra ao Prefeito Municipal de Vila Velha, Sr. Max solicitante da Tribuna Livre.
Filho, pelo tempo de quinze minutos.
(O Sr. Vereador Arnaldinho Borgo assume a
Presidência.)
(O Prefeito Municipal Max Filho fez uso da
palavra.)
O SR. PRESIDENTE – (ARNALDINHO BORGO) –
Pedimos ao Sr. Vereador Anadelso Pereira que
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Findo o
acompanhe o Sr. Luiz Cláudio Endlich da Silva,
tempo destinado à leitura da Pauta da próxima Sessão,
representante dos Taxistas de Vila Velha, que fará uso da
passa-se às Explicações Pessoais.
Tribuna Livre.
Concedo a palavra a Sra. Vereadora Tia Nilma,
Concedo a palavra ao Sr. Luiz Cláudio Endlich da
pelo tempo de cinco minutos.
Silva, para expor sobre a atual situação prática do
Serviço no Município, por cinco minutos. O senhor teria
A SRA. TIA NILMA – Sr. Presidente, declino.
quinze minutos para falar, mas já ficamos sabendo que
os senhores fracionaram o tempo para exporem a
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Concedo a
situação.
palavra ao Sr. Vereador Arnaldinho Borgo, pelo tempo
de cinco minutos.
(O Sr. Luiz Cláudio Endlich da Silva faz uso da
palavra.)
O SR. ARNALDINHO BORGO – Sr. Presidente,
declino.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente Sessão. Antes,
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Concedo a
porém, convido os Srs. Vereadores para a próxima, à
palavra ao Sr. Vereador Anadelso Pereira, pelo tempo de
hora regimental e para a qual designo:
cinco minutos.
EXPEDIENTE:
O SR. ANADELSO PEREIRA – Sr. Presidente,
O que ocorrer.
declino.
Está encerrada a Sessão.
(A Sessão foi encerrada às 19h52min.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Professor Heliosandro Mattos,
pelo tempo de cinco minutos.
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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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