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ATOS ADMINISTRATIVOS
RESUMO DO TERMO CONTRATUAL
Contrato 007/2017
Contratante: Câmara Municipal de Vila Velha
Contratada: A Z TURISMO E VIAGENS LTDA
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a
contratação de empresa especializada na execução
de serviços continuados de fornecimento anual
estimado de passagens aéreas e terrestres, em
âmbito nacional, para atender às necessidades da
CMVV, com remessa, emissão, marcação,
remarcação, endosso, entrega de bilhetes e/ou
ordens de passagens e quaisquer outras atividades
necessárias ao completo alcance da locomoção via
aérea, em âmbito nacional, mediante requisição da
Administração da CMVV, bem como passagens
terrestres, conforme especificações e condições do
Edital do Pregão Presencial nº 004/17 e seus
Anexos.
Valor: A Contratante pagará mensalmente à
Contratada,
o
montante
equivalente
ao
fornecimento efetivamente executados, faturado à
época em que forem emitidos, já deduzido o
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) na taxa
de administração das passagens aéreas e terrestres,
conforme resultado do Pregão Presencial nº 04/17,
independente do trecho a ser voado.Valor máximo
de gasto estimado R$ 39.000,00 (trinta e nove mil
reais)
Vigência: 18/05/2017 à 17/05/2018.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.33.00 – passagens e
despesas com locomoção.
Vila Velha/ES, 18 de maio de 2017.
IVAN CARLINI
Presidente da CMVV

EM BRANCO
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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. 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
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super,
Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzutti,
Dona Arlete, Professor Heliosandro Mattos, Ivan Carlini,
Mirim Montebeller, Osvaldo Maturano, Patricia Crizanto,
PM Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Chiabai,
Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante e Zé
do Renascer.
Sr. Presidente, responderam à chamada 17
(dezessete) Srs. Vereadores.

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super,
Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzutti,
Dona Arlete, Professor Heliosandro Mattos, Ivan Carlini,
Mirim Montebeller, Osvaldo Maturano, Patricia Crizanto,
PM Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Chiabai,
Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante e Zé
do Renascer.
Sr. Presidente, responderam à chamada 17
(dezessete) Srs. Vereadores.

ATAS DAS SESSÕES
DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017.

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Há
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Há
quorum.
quorum para abertura da Sessão.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura
da Pauta da Ordem do Dia.
(A Sessão foi aberta às 17h02min.)
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) da
Ordem
do Dia.)
Convido o Sr. Vereador Osvaldo Maturano a proceder
à leitura da Bíblia.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à Pauta da Ordem do Dia, passa-se à
(O Sr. Osvaldo Maturano procede à leitura de leitura da Pauta da próxima Sessão.
um texto bíblico.)
Convido o Sr.1º Secretário a proceder à leitura
da Pauta da próxima Sessão.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido a
Sra. Vereadora Tia Nilma a ocupar a 2ª Secretaria, e
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta
proceder à leitura da Ata da Sessão anterior.
da próxima Sessão.)
(A Sra. 2ª Secretária procede à leitura da Ata da
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Peço ao
Sessão anterior.)
Vereador Reginaldo Almeida que faça adentrar ao
plenário o Coronel Marcos Tadeu Celante, Secretário de
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Em Prevenção e Combate à Violência e Trânsito e o Sr.
discussão a Ata.
Samuel Nunes, Subsecretário da Guarda Municipal, para
Encerrada a discussão.
que recebam das mãos do Vereador o diploma de
Em votação.
Moção de Aplauso pelos relevantes serviços prestados
Os Srs. Vereadores que a aprovam, queiram ao Município.
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
(O Sr. Vereador Reginaldo Almeida procede à
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura entrega das Moções de Aplauso.)
dos Expedientes.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Findo o
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura dos tempo destinado à leitura da Pauta da próxima Sessão,
Expedientes.)
passa-se às Explicações Pessoais.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
Concedo a palavra a Sra. Vereadora Tia Nilma,
tempo destinado à leitura dos Expedientes, passa-se aos pelo tempo de cinco minutos.
Oradores Inscritos.
A SRA. TIA NILMA –(Sem revisão do orador) - Sr.
O SR. PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS - Sr. Presidente e Srs. Vereadores, desejamos uma boa tarde
Presidente, pela ordem! Requeremos a dispensa da fase para todos. Cumprimentamos o Presidente, os colegas
dos Oradores Inscritos.
Vereadores e os funcionários desta Casa.

Vila Velha- ES, quinta-feira, 18 de maio de 2017
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, queremos dizer
que houve uma unidade entre os Vereadores. Queremos
dizer a vocês que são muito bem-vindas todas as
mulheres que aqui representam esta Casa hoje e todos
os dias.
Meninas de rosa, também sejam bem-vindas! É
uma característica da Tia Nilma, de coração abraçá-las e
dizer que estamos juntas, como aqui mencionado em
defesa da mulher.
Estamos juntas, porque é assim que devemos
defender a nossa classe e fazer valer a nossa autoridade
de mulher.
Queremos agradecer e parabenizar toda a
Guarda Municipal, em nome do grande companheiro
Samuel, que nos últimos dias tem feito valer, como
sempre, para toda a Vila Velha, junto com sua equipe
maravilhosa, que vem se destacando e dando um brilho
a Vila Velha. De coração, campeão, o nosso muito
obrigado! E assim queremos relatar um fato que
aconteceu, na quarta-feira passada. Apareceu uma
menina especial no ponto final de Rio Marinho. Os
moradores a acolheram enquanto ainda era dia, mas de
repente veio chegando a noite, o comércio foi fechando
e não havia mais o que fazer. Para onde levar aquela
garota que não falava? Aquela garota que não tinha
ninguém para defendê-la e que aparentemente seria
uma moradora de rua! Mas lá estavam mulheres e
homens guerreiros juntos a ela. Ligaram para a Polícia
Militar que chegou e perguntou: para onde vocês
querem que a levemos? Não temos para onde levá-la;
não temos como acolhê-la. Foi quando chegaram lá em
casa nos pedindo socorro e demos início a uma grande
busca. Começamos a ligar às nove e quinze e fomos até
a meia noite, ligando sem sucesso. A abordagem de rua
funciona até as oito horas. Se um filho dos senhores ou
nosso estiverem perdidos na rua, não tem ninguém do
Serviço Social. Porque a Guarda Municipal, foi com quem
contamos até o último instante. O Samuel, às duas da
manhã nos telefonou e disse-nos que se precisássemos
dele, ele estaria ali. Caro colega, muito obrigada por
tudo!
Então, tivemos que levar aquela menina para a
nossa casa porque não tinha o que fazer e nem para
onde levá-la, porque ela não falava. O encaminhamento
que nos deram pelo Serviço Social era que a levássemos
para o João Calvino, mas este só recebe se for com
autorização social e não tinha ninguém para autorizar. A
menina foi para a nossa casa, onde demos banho,
comida e a vigiamos a noite toda. No outro dia
conseguimos localizar a família que era da Serra e havia
mudado para Vila Velha, se desligando da família.
Queremos dizer a todos que temos que dar um
rumo ao Serviço Social em Vila Velha. Desculpem-nos
falar isso aqui hoje, mas o Serviço Social de Vila Velha
não está funcionando porque não havia ninguém a
quem pudéssemos recorrer. Temos nossos deveres, mas
infelizmente os nossos direitos não estão sendo
respeitados.
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O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Reginaldo Almeida, pelo tempo
de cinco minutos.
A SRA. PATRÍCIA CRIZANTO – (Sem revisão da
oradora) – Sr. Presidente, Srs. Vereadores, senhoras e
senhores, em nome da Comissão de Mulheres desta
Casa saudamos a Vereadora Dona Arlete e a Vereadora
Tia Nilma, e dizemos do imenso carinho que temos em
participar desta legislatura, onde temos três Vereadoras
eleitas. E hoje, dia 08 de março, quando é comemorado
o Dia Internacional de Mulher, sentimo-nos honradas
em representar, junto com os nossos amigos
Vereadores, a população de Vila Velha.
Gostaríamos também de saudar a nossa amiga
Ana, Presidente do PRB Mulher; saudar a nossa amiga
Célia Poubel, Presidente do PSB Mulher, e todas as
mulheres presentes nesta Casa. De público gostaríamos
de agradecer à nossa Assessora Vera. Receba também
esta homenagem pelo Dia Internacional da Mulher,
porque sabemos que não fazemos nada sozinhos.
Queremos fortalecer o compromisso da
comissão de Mulheres com as políticas públicas em prol
das mulheres do nosso Município. Também não
poderíamos deixar de falar sobre o trabalho que está
sendo feito nesta Comissão, para que possamos cada dia
mais, trabalhar em prol das nossas mulheres.
Desejamos a todas as mulheres aqui presentes,
um feliz Dia Internacional da Mulher! Um abraço a todos
e boa noite! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (OSVALDO MATURANO) –
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Reginaldo Almeida,
pelo tempo de cinco minutos.

O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores, tendo em
vista a Sessão Solene em homenagem ao Dia da Mulher
que vai começar daqui a pouco, é justo que ouçamos as
mulheres, ou seja, que ouçamos a Vereadora que falará
em nome desta Casa, mas queremos fazer a nossa
homenagem pessoal a esse dia e parabenizar o povo de
Vila Velha que nas eleições passadas colocou três
representantes femininas nesta Casa.
Então, a homenagem de hoje vai para a
população de Vila Velha, porque nas eleições passadas
mandou para esta Casa três Vereadoras de luta, cada
uma no seu estilo e cada uma na sua área. As três são:
Dona Arlete, Vereadora que tem sua história numa
comunidade carente que precisa muito que alguém fale
por ela. Essa comunidade está muito bem representada
nesta Casa pela Vereadora Dona Arlete!
A Vereadora Tia Nilma, que tivemos o prazer de
fazer uma visita em sua casa após as eleições. Fizemos
isso com todos os colegas Vereadores; fomos lá para
conversar e dialogar, e tivemos o prazer de ouvir,
aprender um pouco e ver a pessoa sensível e
batalhadora que ela é, uma pessoa da comunidade com
um trabalho social espetacular. Então, vai aqui também
Sr. Presidente, temos certeza que faremos valer os a nossa homenagem!
direitos dos cidadãos que nos elegeram, que aqui nos
Por último, a Vereadora Patrícia Crizanto.
colocaram e que os representamos. Muito obrigada e Falávamos ainda hoje que não foi surpresa para nós a
boa tarde! (Muito bem!)
sua atuação nesta Casa, porque conhecemos a sua luta
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como líder comunitária. Estamos muito felizes em ver o
seu trabalho, desprendimento e luta em favor do povo
de Vila Velha. Portanto, Vereadora Patrícia, receba
também a nossa homenagem nesse dia!
Encerramos, repetindo que dentre os dezessete
Vereadores desta Casa temos três Vereadoras, que tão
bem representam o povo desta cidade. Fica aqui a nossa
homenagem a todas as mulheres do Município de Vila
Velha, nas pessoas dessas três ilustres colegas.
Lembramos que hoje, às 19 horas haverá a
Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher. (Muito bem!)
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(O Sr. 2º Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Em
discussão a Ata.
Encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Vereadores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura
dos Expedientes.

O Sr. 1º Secretário procede à leitura dos
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente Sessão. Antes, Expedientes.)
porém, convido os Srs. Vereadores para a próxima, à
O SR. BRUNO LORENZUTTI – Sr. Presidente, pela
hora regimental, e para a qual designo:
ordem! Gostaríamos de registrar e agradecer a presença
do nosso querido amigo Lula de Vitória, grande artista
EXPEDIENTE:
capixaba, nesta Sessão.
O que ocorrer.
Está encerrada a Sessão.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
(A Sessão foi encerrada às 18h13min.)
tempo destinado à leitura dos Expedientes, passa-se ao
horário dos Oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Arnaldinho
Borgo, pelo tempo de quinze minutos.
O SR. ARNALDINHO BORGO – Sr. Presidente,
DÉCIMA OITAVA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA cederemos cinco minutos do nosso tempo ao Sr.
Vereador Professor Heliosandro Mattos, e falaremos os
LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2017.
dez minutos finais.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o
Sr. Vereador Osvaldo Maturano a ocupar a 1ª Secretaria, palavra ao Sr. Vereador Professor Heliosandro Mattos,
e proceder à chamada dos Srs. Vereadores para efeito pelo tempo de cinco minutos, cedidos pelo Sr. Vereador
Arnaldinho Borgo.
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, Mirim Montebeller, 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 17
(dezessete) Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Há
quorum para abertura da Sessão.
(A Sessão foi aberta às 17h04min.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o
Sr. Vereador Reginaldo Almeida a proceder à leitura da
Bíblia.
(O Sr. Reginaldo Almeida procede à leitura de
um texto bíblico.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o
Sr. Vereador Professor Heliosandro Mattos a ocupar a 2ª
Secretaria, e proceder à leitura da Ata da Sessão
anterior.

O SR. HELIOSANDRO MATTOS – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores,
cumprimentamos os colegas e as pessoas da galeria.
Saudamos o Sr. Fabrício Mendonça e esposa, o Sr.
Leônidas e alguns amigos.
Gostaríamos de dizer que na época em que o
nosso pai era vivo tinha um ditado que dizia: “Quem
conta um conto aumenta um ponto!”
Queremos usar esse tempo que o Vereador
Arnaldinho nos cedeu para desagravar os Vereadores
que foram atacados injustamente nas redes sociais no
último final de semana, principalmente o Vereador Zé do
renascer. Disseram que ele votou pelo aumento da
passagem sem que ele estivesse presente. Ele foi
acusado de um caso mediúnico, vamos dizer assim,
porque o corpo não estava. Disseram que ele estava
presente. É um caso ridículo! Foram para as redes sociais
e fizeram isso hoje também com o nosso nome e dos
Vereadores Valdir do Restaurante e Mirim Montebeler,
apesar de não integrarmos o Conselho Tarifário. Não
fizemos reunião nenhuma da Comissão de
Administração e Transportes.
Achamos que as pessoas antes de fazerem
afirmações em relação ao nome das outras, devem
procurar apurar a verdade, pois pessoas de bem como o
Vereador Zé do Renascer, que é uma pessoa digna,
honrada e honesta, de posições claras, desculpem-nos a
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expressão, mas “ o seu nome não é osso para andar na
boca de cachorro!”
Achamos feio quem fez isso com o Vereador
Valdir do Restaurante e contra este Vereador, que nem
passou em porta de nenhum Conselho Tarifário!
Agradecemos o tempo cedido pelo Vereador
Arnaldinho Borgo.
Queremos aproveitar para dizer que hoje a
nossa cidade apareceu no Jornal A Gazeta, com uma
população medida em 487.200 habitantes. A nossa
cidade caminha para meio milhão de pessoas! Então,
queremos pedir aos Vereadores Zé do Renascer, Rogério
Cardoso e Anadelso Pereira, para na próxima reunião da
Comissão de Melhorias do Ambiente de Negócios da
Cidade, na próxima segunda-feira, às 14:30 horas,
continuarmos esse debate, para aprofundarmos o
contato com aqueles que produzem e geram
oportunidade na cidade, porque a nossa Câmara está se
qualificando de uma forma digna, honrada e altiva,
perante a população de Vila Velha.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Quero
informar aos demais Vereadores e às senhoras e
senhores, que não fazemos parte do Conselho Tarifário,
mas fomos informados de que a empresa pediu um
aumento para quatro reais e trinta centavos. Havia uma
proposta da Prefeitura no valor de três reais e noventa
centavos e em consenso entre os membros do Conselho
e representantes de várias comunidades, estudantes e
empresários, e chegou-se ao valor de três reais e vinte
centavos. Os representantes desta Casa defenderam
essa proposta e se não fosse por intervenção deles,
talvez o valor da passagem seria três reais e noventa
centavos.
Parabenizamos os Vereadores Mirim, Dona
Arlete, Zé do Renascer que não queriam votar. A
Vereadora Tia Arlete e Zé do Renascer não votaram, mas
o Vereador Mirim, em consenso, votou pelo valor de
três reais e vinte centavos. Se não fossem os três
Vereadores desta Casa, talvez a passagem hoje estaria
no valor de três reais e noventa centavos.
O Sr. PM Chico Siqueira – Sr. Vereador, um
aparte! Queremos parabenizar os Vereadores
participantes desse Conselho, principalmente os
Vereadores Mirim e Zé do Renascer, porque as críticas
nas redes sociais são demais. Se tivéssemos que votar,
também teríamos feito porque a imprensa, de forma
maldosa, esquece de falar que o Governo Estadual
repassa setenta centavos de subsídio ao Transcol. E o
Transcol leva todo o dinheiro dos passageiros de Vila
Velha, está acabando com a Sanremo e não deixa um
centavo para a Prefeitura de Vila Velha.
Então, temos que rever essa questão do Transcol
dentro do município de Vila Velha! A passagem do
Transcol não é três e vinte e sim três e noventa, porque
cada passageiro que o Transcol transporta, o Governo
Estadual dá setenta centavos de subsídio. Obrigado!
O SR. HELIOSANDRO MATTOS – Queremos
agradecer os apartes e encerrar o nosso
pronunciamento reafirmando que os Vereadores Zé do
Renascer, Dona Arlete, Valdir do Restaurante e este
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Vereador, não participamos desse debate de preço de
passagem e nem emitimos voto e nem opinião,
respeitando a opinião do Vereador Mirim Montebeller.
Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Arnaldinho Borgo, pelo tempo
de dez minutos.
O SR. ARNALDINHO BORGO – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Sras.
Vereadoras, gostaríamos de saudar todos que se
encontram na galeria na pessoa do ex-Vereador Wedson
Boneli.
Hoje vimos falar a respeito das áreas ambientais
da cidade de Vila Velha. Temos uma aqui ao lado, o
Morro do Moreno, que teve o seu Estudo de Diagnóstico
concluído em 2014, para saber qual a Unidade de
Conservação mais adequada a ser implantada. Mas o
Executivo não deu prosseguimento! Gastou dinheiro
público para fazer esse estudo e até agora não deu
prosseguimento indicando a Unidade de Conservação
adequada àquela região. Isso tudo porque existem
diversos interesses no Morro do Moreno, e é visível com
as construções que estão paradas por conta da Justiça e
da Prefeitura, que não concede a licença. Inclusive, o
Licenciamento Ambiental do Morro do Moreno está
suspenso há bastante tempo, impedindo qualquer tipo
de construção naquele local.
Vimos aqui hoje para falar que está aqui o
documento onde solicitamos à Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável, que dê prosseguimento
ao Estudo de Diagnóstico feito no Morro do Moreno.
Para quem não sabe, o Morro do Moreno é o local com
maior número de visitações turísticas no Espírito Santo.
De onde tiramos essa informação? Através da internet
onde foi feito um estudo de dados, tendo o maior
número de postagem de fotos no Morro do Moreno. E
qual o investimento que o município faz no Morro do
Moreno? Nenhum! Pelo contrário: se você for lá agora, é
capaz que seja assaltado. Você não consegue subir a pé
pela estrada. Não consegue! E temos uma indicação ao
Prefeito Municipal, para pavimentar aquela estrada até
o topo do Morro do Moreno, e para que faça também
um portal. Queremos que a Prefeitura coloque a Guarda
Municipal no pé do Morro do Convento; que coloque um
mirante para as pessoas apreciarem a vista da cidade.
Precisamos de investimentos e isso é muito
pouco pelo retorno turístico que virá para Vila Velha.
Mas também não podemos apenas lembrar somente do
Morro do Moreno, pois temos o Morro da Mantegueira,
que hoje está entregue as traças. O Morro está
abandonado pelo poder público. A Administração
Municipal é a responsável pelo Morro da Mantegueira,
que antes era responsabilidade da Companhia Vale do
Rio Doce. Até hoje não pagaram e está abandonado pelo
governo municipal, e quem sofre com isso é a
população.
Temos também o Parque de Jacarenema, que
até hoje não teve o seu problema resolvido. Temos
diversos biomas na cidade como por exemplo a Lagoa
Grande, que inclusive pegou fogo. E ninguém fala nada
com tamanho descaso! Mas somos a voz do povo e
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vamos falar, cobrar e solicitar ao poder público para
fazer alguma coisa para recuperar essas áreas
degradadas.
Temos outro parque bem perto, que é o Parque
Urbano de Cocal! Ele foi entregue há um ano e meio e
está sem manutenção. O Parque era um lixão, um palco
de homicídios e tráfico, mas ficou uma beleza. Nos fins
de semana é o metro quadrado mais disputado da
cidade. As pessoas levam seus filhos, suas famílias para
aquele lugar, mas hoje infelizmente está sem
manutenção. Estão esperando o quê? O Parque acabar
novamente? Ficar como era antes? O poder público tem
que tomar uma posição com relação a isso. Não iremos
aceitar que se implante o caos para depois ser o salvador
da pátria. Não iremos aceitar isso!
Senhores depois que colocaram a internet para
funcionar, não tem palavra única! Não existe uma única
verdade! Depois que a internet surgiu a informação
chega mais fácil e confronta aquela que diz ser
verdadeira, mas que não é.
Estamos aqui para cobrar e iremos cobrar! O
Parque de Cocal saiu com muito sacrifício e tivemos a
oportunidade de poder contribuir. Contribuímos
também com o projeto Vila Velha na melhor Idade. Esse
projeto atendia dois mil e quinhentos idosos, mas hoje
não está atendendo nem mil. O número de moradores
de rua só tem aumentado em Vila Velha.
O que está acontecendo? A população não
aguenta mais! Por onde vamos somos cobrados!
Será que a Secretária de Assistência Social sabe
o número de pessoas em situação de rua na cidade? Não
consegue saber, porque o Centro Pop não está
funcionando como deveria funcionar. Temos quase cem
dias de governo, mas até agora não sabemos o que está
funcionando dentro da cidade. Desafiamos qualquer um
dos senhores a nos falar o que está funcionando no
governo. Não tem nada funcionando no governo! É um
desgoverno! Vila Velha está desgovernada. Não vamos
aceitar essa situação.
Hoje viemos a esta tribuna para falar sobre o
meio ambiente, mas acabamos nos estendendo e vamos
cobrar, porque o nosso dinheiro não é capim. Queremos
que o nosso dinheiro seja bem empregado. Queremos
ter uma gestão eficiente e eficaz, por isso iremos cobrar
todos os dias! Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Anadelso Pereira, pelo tempo de
quinze minutos.
O SR. ANADELSO PEREIRA – Sr. Presidente,
vamos ceder cinco minutos do nosso tempo ao Sr.
Vereador PM Chico Siqueira, e falaremos os dez minutos
finais.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador PM Chico Siqueira, pelo tempo
de cinco minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Anadelso
Pereira.
O SR. PM CHICO SIQUEIRA – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores,
cumprimentamos a galeria, o nosso amigo e irmão Gino,
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Presidente de Jardim Colorado. Queremos dizer que
nem tudo são reclamações.
Primeiramente queremos parabenizar todos os
Servidores desta Casa que trabalharam na festa em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher, porque a
programação foi muito bonita e com o esforço dos
profissionais desta Casa!
Queremos parabenizar e agradecer a todos os
componentes da Secretaria de Saúde, principalmente
aos voluntários, que depois daquela reunião nossa, dos
Vereadores com o Secretário, a coisa começou a
funcionar!
O andamento da vacinação está retornando ao
normal e 210 mil pessoas já foram vacinadas no
Município de Vila Velha! Conforme o cronograma
passado para nós, essa vacinação vai voltar para os dias
alternados, e a decisão é da Secretaria de Saúde. Eles
decidiram voltar com a vacinação para as Unidades
porque mais de 210.000 pessoas já foram vacinadas. E
agora a pressão sobre os pontos de vacinação já é
menor! Pelo menos nos locais que temos passado:
passamos na Unidade da Glória, em Vila Nova, Araçás,
praticamente estava normal a vacinação, ainda teremos
mais um final de semana de mutirão, será no dia 18,
próximo sábado, continua no Tartarugão. Nos próximos
dias a escala da vacinação será: às segundas, quartas e
sextas-feiras, nas Unidades de Saúde de Vila Nova,
Glória, IBES, Santa Rita, Paul, Jardim Marilândia,
Barramares e
Ulisses Guimarães e nas terças e quintas-feiras em
Araçás, Dom João Batista, Vila Garrido, Vale Encantado,
São Torquato e Barra do Jucu.
Gente, queremos dizer que a ameaça não
passou! A ameaça só vai passar depois que vacinarmos
todos os vila-velhenses e todos do Espírito Santo. Aí
poderemos dizer que a ameaça acabou! Temos de
continuar com a prevenção, que é continuar cobrando
da Prefeitura a limpeza dos canais e continuar cobrando
o carro do fumacê, para que essa doença não volte a
perturbar a população.
O Sr. Arnaldinho Borgo – Sr. Vereador, um
aparte! Para fazer justiça, já que o senhor está falando a
respeito da vacinação, gostaríamos de fazer justiça e
dizer que os funcionários da saúde, junto com todos os
voluntários, estão de parabéns.
Neste último final de semana a vacinação foi
tranquila, inclusive vacinamos. Não enfrentamos fila na
escola João Calmon, na Praia das Gaivotas. Estava muito
tranquilo e todos os funcionários e voluntários estavam
alegres. Então, queremos retificar e dizer que a
vacinação está funcionando nesse momento na cidade
de Vila Velha. É isso que a gente quer: que funcionem os
serviços públicos na cidade de Vila Velha.
Contribuindo com a sua fala sobre a limpeza dos
canais, na semana passada tivemos aqui uma fala de que
não ia ter contrato emergencial. Mas foi feito um
contrato emergencial para a limpeza pública! Acabou o
contrato com a empresa Vital Ambiental, e quem sentou
no lugar da Vital, foi a Corpus Engenharia! Ela está
tomando conta agora de dois contratos emergenciais, ao
invés de um!
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Então, fica aqui o registro que na semana
passada nesta tribuna foi afirmado que neste Governo
não teria mais contrato emergencial em limpeza pública,
mas só que não é isso que aconteceu, pois existe agora
um novo contrato emergencial! Muito obrigado!
O SR. PM CHICO SIQUEIRA – Com certeza!
Então, Vereador Bruno, queremos aqui reforçar aquela
questão: temos que trabalhar a valorização porque a
Prefeitura de Vila Velha tem excelentes profissionais e
quando precisamos, são excepcionais. Muito obrigado!
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Anadelso Pereira, pelo tempo de
dez minutos.
O SR. ANADELSO PEREIRA – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Sras.
Vereadoras, boa tarde! O que nos traz aqui é uma
resposta da Ceturb a um pedido nosso de ponto de
ônibus para o município de Vila Velha. E a resposta foi
que ela não tem ponto de ônibus em estoque e não tem
condições de instalar esses pontos de ônibus. E ainda
jogaram a responsabilidade para a Prefeitura. Ela usa as
nossas estradas, usa os nossos espaços, mas a
responsabilidade ela quer jogar para cima do município.
E ainda recebe setenta centavos de subsídio em cada
passagem cobrada do usuário. Dinheiro do Estado! E
ainda diz que não tem condição de instalar cobertura
nos pontos para dar dignidade ao povo de Vila Velha!
Quem fica nos pontos de ônibus em Vila Velha está
exposto ao sol quente, à chuva, sofrendo, sem nenhuma
condição ao usuário do município. Isso, não podemos
aceitar!
Vamos responder a este ofício dizendo que não
aceitamos essa resposta que nos foi dada, dizendo que
não tem condição de instalar os pontos de ônibus. Uma
empresa que arrecada do município, arrecada do Estado,
cobra uma passagem cara e não tem condição de
instalar um ponto de ônibus no nosso município? Para
nós, isso é uma vergonha! Convocamos todos os Srs.
Vereadores a participarem dessa cobrança porque não
podemos deixar isso acontecer. O povo sofre!
Vamos cobrar também da Sanremo, que
aumentou o preço da passagem e agora cobraremos que
dê condições aos usuários.
Protocolizamos hoje um Projeto de Lei para a
instalação de um botão de emergência nos ônibus do
município. Você liga a televisão e vê notícias de assaltos
a ônibus. Para inibir um pouco esses assaltos e dar mais
segurança aos nossos usuários, protocolizamos um
Projeto de Lei que quando acontecer um assalto a
ônibus, o motorista vai apertar um botão e no painel
aparecerá: “assalto em andamento”. As pessoas verão e
poderão chamar a polícia. Não vai onerar nem a
empresa e nem o município e trará mais segurança aos
usuários. É como o botão do pânico! Já funciona em
outras cidades e vamos fazer funcionar no município de
Vila Velha.
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pronunciamento e também o Vereador Arnaldinho
Borgo, pelo botão do pânico que foi aprovado e objeto
de elogio a todo o plenário no programa Bom Dia ES, da
TV Gazeta, nesta semana. Nossa Casa de Leis tem tido
uma postura de puxar uma pauta muito elevada, com
temas importantes, como foi na semana da mulher.
Nossa Câmara agiu de forma rápida, cumprindo o seu
papel de representação no momento que a cidade
sentiu-se ameaçada na questão da febre amarela. Os
Vereadores, à unanimidade, têm feito esse papel de
fiscalização e sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência é
uma das mentes deste plenário que se soma a todos os
seus outros colegas. Temos certeza que este aparte que
fazemos, não é apenas do Vereador Heliosandro.
Fazemos votos que o senhor esteja junto aos seus
companheiros de plenário, durante todos os quatro
anos de mandato, e que no final os moradores da nossa
cidade sejam os grandes vencedores com os nossos
mandatos exercidos em nome deles.
O SR. ANADELSO PEREIRA – Agradecemos ao
Vereador Heliosandro o aparte, e achamos que a
Câmara está realmente de parabéns. O Vereador
Arnaldinho falou muito bem na entrevista, e foi muito
bom mostrar os projetos em defesa das mulheres.
Parabenizamos o Vereador Arnaldinho pela
atitude e agora iremos aprovar os projetos. Porque o
mais importante é a aprovação dos projetos. Só fazer
não funciona, temos que aprovar, pois só assim eles
valem para a comunidade.
Não vamos parar por aqui não! Vamos cobrar
junto a Ceturb uma posição, para que consiga trazer essa
melhoria para o nosso Município. Muito obrigado!
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Reginaldo Almeida, pelo tempo
de quinze minutos.
O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr. Presidente,
vamos ceder cinco minutos do nosso tempo à Sra.
Vereadora Tia Nilma, e falaremos os dez minutos finais.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra a Sra. Vereadora Tia Nilma, pelo tempo de cinco
minutos cedidos pelo Sr. Vereador Reginaldo Almeida.

A SRA TIA NILMA – (Sem revisão da oradora) –
Sr. Presidente, Srs. Vereadores, queremos cumprimentar
a todos os presentes e de forma especial os funcionários
desta Casa, seus verdadeiros donos.
Gostaríamos de cumprimentar o Vereador
Arnaldinho pela entrevista em defesa das mulheres.
Como mulher e como mãe queremos dizer que nessa
briga estamos juntos, mas não só para defender as
mulheres e sim também as mulheres. Os homens, as
mulheres e as crianças merecem defesa, porque todos
são vidas e defendemos a vida.
Queremos, com muito carinho, cumprimentar o
Lula de Vitória, grande guerreiro e grande amigo que
aprendemos a admirar. Seja bem-vindo Lula!
O Sr. Heliosandro Mattos – Sr. Vereador, um
Gostaríamos de dizer que nas nossas idas e
aparte! Queremos cumprimentá-lo pelo brilhante vindas a esta Casa, temos observado que nos sinais da
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Avenida Champagnat com a Rua Antonio Ataíde, e
Champagnat com a Rua Cabo Aílson Simões, as pessoas
não conseguem atravessar. Então, solicitamos ao órgão
competente, DETRAN, Ciretran ou outro responsável,
para que coloque um botão temporizador, para que o
pedestre possa atravessar em segurança. Eles têm que
disputar com os carros para atravessarem a rua.
Sabemos que a lei age em defesa dos pedestres, por isso
pedimos aos órgãos competentes que olhem com
carinho nossa reivindicação.
Agradecemos a essa galeria maravilhosa que
todas as segundas e quartas-feiras está cheia de pessoas
nos ouvindo. Muito obrigada a todos e especialmente ao
Vereador Reginaldo, pela cessão do tempo.
Agradecemos ao Rei Jesus, que coordena a nossa vida!
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Reginaldo Almeida, pelo tempo
de dez minutos.
O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores,
cumprimentamos os que nos acompanham na galeria.
Queremos começar a nossa fala parabenizando
Vossa Excelência e os Servidores desta Casa pela bela
Sessão alusiva ao Dia Internacional da Mulher, ocorrida
nesta Casa na semana passada. Foi uma Sessão sem
custo, onde esta Casa não gastou nada do seu
orçamento, onde os 17 Vereadores desta Casa puderam
homenagear as mulheres da sociedade vila-velhense e
mulheres do povo.
Achamos que seria até interessante que esta
Casa fizesse um documento – fomos a Cachoeiro de
Itapemirim, no último sábado para cumprir uma agenda
e lamentamos comprovar o que os jornais noticiaram, a
denúncia do Tribunal de Contas de União com relação ao
não cumprimento do cronograma de obras da
duplicação da BR 101. É um absurdo transitar pela BR
101 e ver a paralisia daquela obra! O que foi proposto no
contrato de concessão é visível que não está sendo
cumprido! É lamentável que no trecho daqui para
Cachoeiro de Itapemirim removeram apenas umas
terrinhas daqui para ali, mas a cabine de pedágio da
divisa da Bahia com a divisa com o Rio de Janeiro ficou
pronta em tempo recorde! Ou seja, o primeiro ato, a
primeira entrega da obra e a primeira inauguração
foram as cabines do pedágio. Estão cobrando há mais de
um ano, mas as obras da duplicação estão
extremamente atrasadas e não sendo cumpridas! Que
os órgãos competentes fiscalizem e faça-se cumprir a
duplicação da BR 101! Alguém pode estar perguntando:
o que isso tem a ver com Vila Velha, se a BR 101 não
corta Vila Velha? Mas é porque o povo de Vila Velha
viaja, pega o carro, pega a estrada e viaja aí nesta BR da
morte, que tem ceifado tantas vidas! Queremos fazer
esse registro, porque esta Casa é a Casa dos
representantes do povo!
Vai ter a discussão do Projeto, mas queremos
nos antecipar e agradecer, primeiro, aos Vereadores da
Comissão
Revisora desta Casa que deram pela
aprovação do nosso Projeto de Emenda à Lei Orgânica,
que fala sobre a melhoria da qualidade do transporte

Vila Velha- ES, quinta-feira ,18 de maio de 2017
coletivo da nossa cidade. Queremos tecer a nossa
homenagem aos Membros do Conselho Tarifário,
Vereadores Dona Arlete, Zé do Renascer e Mirim
Montebeler, por saber e conhecer de quem estamos
falando. Portanto, esta Casa está muito bem
representada no Conselho Tarifário
O senhor fez aqui uma explanação sobre o
reajuste da tarifa que foi dado na semana passada e que
passa a vigorar a partir de hoje, em que a menor
proposta foi aprovada. Tinha proposta de 4,20 e 3,90, e
o Conselho Tarifário, de forma muito sábia, aprovou o
valor de 3,20 reais. Se formos olhar a situação do
cidadão brasileiro, que não é diferente do cidadão vilavelhense, podem dizer que foi caro R$ 3,20 reais, mas foi
o possível, Sr. Presidente! Foi o do consenso! Porque se
não tivesse sido 3,20 reais, teria 3,90 ou 3,50 reais.
Agora o que é inadmissível é a empresa levar o reajuste,
e a qualidade do transporte continuar do jeito que está!
Não podemos admitir que o carro da Sanremo passe na
Praia da Costa com ônibus zero Km e lá na Região 5
passe com carro esculhambado, com carro mal
conservado!
Um dia desses, falando com a Vereadora
Patrícia, ela nos disse que o carro da Sanremo, quando
faz a linha de São Torquato/Praia da Costa, quando tem
gente no ponto de ônibus o carro passa, mas quando o
movimento fica pequeno os carros são recolhidos à
empresa, descumprindo o horário estabelecido. Então,
essa empresa deve respeito ao povo de Vila Velha! “Ah,
está em situação difícil, a empresa está quebrando!”
Então, quebra o monopólio! Apresentem um documento
à Prefeitura dizendo que estão abrindo mão do
monopólio. Pode entrar com outra empresa para operar
em Vila Velha! Já operaram por vinte e cinco anos,
conseguiram renovar por mais vinte e cinco e o
monopólio vai até 2025. Abram mão do monopólio e
deixem outra empresa operar, se não estão aguentando
mais. Esta é a defesa que vimos fazer no dia de hoje, Sr.
Presidente!
O projeto que apresentamos e que recebeu o
parecer de todos os Vereadores da Comissão Revisora e
por isso agradecemos ao Professor Heliosandro, ao
Arnaldinho, ao Chiabai, Valdir do Restaurante, Zé do
Renascer, Patrícia, Anadelso, Bruno Lorenzutti, PM Chico
Siqueira e Dona Arlete, que fazem parte da Comissão
Revisora, que é composta por todos os Presidentes das
demais Comissões desta Casa. Agora o projeto será
analisado em plenário e no momento que ele for
avaliado, respeitaremos todos os votos dos senhores e
senhoras. Mas é a oportunidade que teremos de mudar
essa situação. Porque na atual Lei Orgânica, no seu
artigo 209, inciso 6º, diz o seguinte: “O poder
concedente, quando da contratação do serviço de
transporte coletivo de passageiros, em regime de
concessão, deverá: não impor obrigações acessórias que
venham onerar o custo do sistema de transporte.”
Vejam que está na Lei Orgânica que a Prefeitura
não cobre melhorias! Melhorias custam dinheiro!
Quando se fala que a empresa precisa renovar a frota,
isso custa dinheiro. Quando o nosso projeto diz que a
empresa precisa climatizar os carros: por que São Paulo
tem carros climatizados com ar-condicionado? Por que o
Rio de Janeiro tem? Por que Vila Velha não pode ter? O
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nosso povo merece! Então, o que alteramos faz com que
a empresa se comprometa, ao receber o reajuste –
como acabou de receber – ela renove a frota. Não
estamos pedindo nada demais; pedimos um transporte
digno para o povo de Vila Velha. E que ela comece a
colocar ar-condicionado nos carros – estamos tendo
bom senso – 15% no primeiro ano, 20% no segundo ano,
mais 20% no terceiro ano e em seis anos toda a frota da
Sanremo estará atendendo o povo de Vila Velha com a
frota climatizada com ar-condicionado. Vivemos em um
Estado e em um Município de clima quente.
Então, esta é a proposta que trazemos
encabeçando a Pauta do dia de hoje: Projeto de Emenda
à Lei Orgânica, em votação em primeiro turno.
Respeitamos a posição de cada um, mas esta na hora
desta Casa dar um presente ao povo de Vila Velha.
Chega de ônibus passar só em horário de pico, só
quando tem gente no ponto! Ônibus tem de cumprir
horário! E falamos mais: se está em situação difícil, por
que não um micro-ônibus no Atalaia? Por que não um
micro-ônibus em Argolas? Micro-ônibus nos bairros altos
da cidade, como tem em Vitória! É uma forma de
arrecadar mais. Está faltando gestão nessa empresa!
Portanto, estamos fazendo a nossa parte
apresentando esse projeto de emenda à Lei Orgânica
Municipal. Precisamos de onze votos, mas não temos
dúvida que teremos dezessete votos favoráveis! Muito
obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado aos Oradores Inscritos, passa-se à
leitura da Pauta da Ordem do Dia.
Convido o Sr. 1º Secretário e proceder à
chamada dos Srs. Vereadores para efeito de verificação
de quorum, para a deliberação da Pauta da Ordem do
Dia.
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super,
Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzuti,
Dona Arlete, Professor Heliosandro Mattos, Ivan Carlini,
Mirim Montebeller, Osvaldo Maturano, Patrícia Crizanto,
PM Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Chiabai,
Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante e Zé
do Renascer.
Sr. Presidente, responderam à chamada 17
(dezessete) Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Há
quorum.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura
da Pauta da Ordem do Dia.
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta
da Ordem do Dia.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à leitura da Pauta da Ordem do Dia,
passa-se à leitura da Pauta da próxima Sessão.
Convido o Sr. 1º Secretário
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta
da próxima Sessão.)
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O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à leitura da Pauta da próxima Sessão,
passa-se às Explicações Pessoais.
Concedo a palavra a Sra. Vereadora Patrícia
Crizanto, pelo tempo de cinco minutos.
A SRA. PATRÍCIA CRIZANTO – (Sem revisão da
oradora) - Sr. Presidente, Srs. Vereadores e demais
presente, gostaríamos de fazer uma ligeira prestação de
contas para a população. Hoje vimos vários temas sendo
debatidos e que são de muito interesse para a
população, por isso queremos informar que tivemos
outra reunião da Comissão Especial de Estudos e
Levantamentos das Áreas de Risco e Vulnerabilidade
Ambiental em Vila Velha. Tivemos a oportunidade de
receber o Secretário Municipal de Obras, Dr. Luiz
Octávio, alguns membros da Defesa Civil Municipal e
também representantes do NEUS – Núcleo de Estudos
Urbanos e Socioambientais da UVV.
Essa reunião foi de muita importância, pois
sabemos que dentro do nosso Município temos hoje,
dezessete áreas mapeadas como sendo áreas de risco.
Sabemos ainda que no Governo Federal tramita uma
emenda que destina um valor para Vila Velha, para a
execução de um projeto sobre as áreas de risco. Temos
que agilizar esse projeto, porque corremos o risco de
perder esse recurso, que é um valor bem significativo.
Isso foi confirmado pelos Vereadores Mirim, Dona
Arlete, Heliosandro e Anadelso, membros da Comissão.
Temos também mapeado o Morro do Moreno,
porque recentemente houve um deslizamento de
pedras, que feriu uma pessoa que fazia trilha.
Sabemos que o Município de Vila Velha carece
de políticas relacionadas a esse tema. E não podemos
fechar os olhos e somente tomar alguma iniciativa
depois que o problema acontece. Temos de nos policiar
e também trabalhar de maneira preventiva. Como já
falamos, para essa maneira preventiva existe uma verba
destinada para o nosso Município.
Então, nós Vereadores, temos de trabalhar e
continuar unidos em prol dessa causa. Muitas vezes só
abrimos os olhos depois que o problema acontece. Mas
graças a Deus, essa Comissão criada nesta Casa, está
trabalhando para que possamos fazer um trabalho
preventivo.
Gostaríamos de citar o Relatório feito pela
Universidade Federal do Espírito Santo, que também
debate esse tema.
É de muita importância a participação de todas
as lideranças, porque não somente nesses bairros que
foram mapeados, como Morro da Boa Vista, Morro do
Moreno, Morro do Jaburuna, Dom João Batista, onde
temos o nosso representante e amigo Wanderson,
temos outras áreas no nosso Município, como aquela
perto do Hospital Evangélico.
Ressaltamos que hoje muitas famílias estão
recebendo aluguel social dentro do Município de Vila
Velha, sendo que esse problema já poderia ter sido
evitado lá no passado. Lembramos que essa Comissão,
constituída pelos Vereadores que citamos, está
batalhando para que essas famílias possam ser bem mais
assistidas.
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Vemos aqui a presença de diversas lideranças
comunitárias. Então, gostaríamos de fortalecer o convite
para a Audiência Pública, amanhã, às 18,30 horas, no
Centro de Convenções de Vila Velha, onde a CESAN e a
Concessionária Vila Velha Ambiental irão debater sobre
a PPP do Município de Vila Velha!
É de grande importância a participação de todos
nós Vereadores, da população e das lideranças
comunitárias, porque será discutido um projeto
importantíssimo para o nosso Município!
Mais uma vez agradecemos a presença de todos.
Agradecemos também o apoio dos nossos amigos
Vereadores que compõem essa Comissão. A nosso ver,
essa Comissão está sendo muito bem representada e
muito bem vista até em nível estadual, porque dentro do
nosso Estado é a primeira Comissão criada para estudar
áreas de vulnerabilidade ambiental.
Mais uma vez o Município de Vila Velha, ou seja, a
Câmara Municipal de Vila Velha, sai na frente com um
projeto de tamanha relevância para o nosso Município e
também para o nosso Estado. Muito obrigada! (Muito
bem!)
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que nos colocou aqui e que representamos. Nosso muito
obrigado a todos e estamos à disposição desse povo
maravilhoso!
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Professor Heliosandro Mattos,
pelo tempo de cinco minutos.
O SR. PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS – 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 18h57min.)

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra a Sra. Vereadora Tia Nilma, pelo tempo de cinco
minutos.
A SRA. TIA NILMA – (Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, com muito orgulho,
parabenizamos esta Casa, por todos os debates que tem
feito; temos certeza que eles são para a melhoria do
nosso Município. Temos certeza também que cada um
de nós está aqui para atribuir melhorias para o nosso
Município.
Queremos parabenizar o nosso Secretário de
Educação, porque na última semana tivemos vários
problemas na Região 4, em virtude daquela inscrição
feita para o ensino médio, o que causou uma grande
polêmica dentro da nossa região. Crianças de Cariacica
vieram para Vale Encantado e como em Vale Encantado
não tinha vaga, foram para o Ormanda, e aí os pais
começaram a ligar para Tia Nilma para pedir socorro!
Procuramos o Secretário que com muito carinho
resolveu o problema. Não sabemos se resolveu o
problema de todos, mas pelo menos da parte que nos
coube, recebemos a informação que foi resolvida!
Queremos parabenizar o Secretário porque
quando pedimos socorro, através de várias mães, dentre
elas a Sra. Luciana. Ele prontamente se colocou à
disposição para resolver, e resolveu! Parabéns, Roberto
Belling! Esperamos poder ter essa compreensão e
parceria para resolver a situação dos nossos munícipes.
Queremos, também, endossar as palavras do
colega que colocou o problema da falta de limpeza nas
ruas e vamos colocar a Região 5 como uma das
prioridades. Visitamos algumas ruas, Sr. Presidente, e
podemos afirmar que elas não têm uma visão de rua
não! Existe uma rua que tem uma árvore no meio e as
pessoas têm passado por uma trilha para fazerem o seu
trajeto, onde já ocorreram diversos assaltos.
Estamos à disposição de todo o povo de Vila
Velha. Não queremos ser uma super-heroína, mas junto
com os colegas queremos defender os direitos do povo
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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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