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ATOS LEGISLATIVOS
RESOLUÇÃO Nº 721, DE 27 DE DEZEMBRO DE
2016
Fixa
os subsídios
dos
Vereadores do Município de
Vila Velha para a legislatura
2017-2020 e dá outras
providências.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso
legal das atribuições, em conformidade com o
disposto no art. 12, inciso XV, da Lei Orgânica
Municipal, e nos arts. 44, inciso VII, alínea “d”,
130, caput, e 197, § 1º, alínea “d”, da Resolução
nº 459/95 (Regimento Interno da Câmara),
combinados com o dispõe o inciso VI do art. 29
da Constituição Federal, faz saber que o Plenário
da Câmara aprovou e ela promulga a seguinte
Resolução:
Art. 1° É fixado em R$ 7.430,00 (sete mil
quatrocentos e trinta reais) o subsídio mensal do
Vereador membro da Câmara Municipal Vila
Velha para a legislatura 2017-2020.
Art. 2° O subsídio do Vereador é parcela única a
qual é vedada a inclusão, o acréscimo ou a
vinculação de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação e/ou
outra espécie remuneratória
Art. 3° O subsídio mensal estabelecido por esta
Resolução será atualizado na mesma data e pelo
mesmo índice que aplicável à revisão geral anual
dos vencimentos e salários dos servidores
públicos municipais, em conformidade com o
disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição
Federal, através de norma legal específica de
iniciativa da Mesa Diretora da Câmara.
Art. 4° A execução da presente Resolução
observará, no que couber, os limites de despesas
estabelecidos nos artigos 29, inciso VIII, e 29-A
da Constituição Federal, e os constantes na Lei
Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de
2000.
Art. 5° As despesas decorrentes da presente
Resolução correrão à conta de dotação própria
do orçamento do Poder Legislativo Municipal.
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Art. 6° Esta Resolução entra vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1°
de janeiro de 2017.
Vila Velha, 27 de dezembro de 2016.
IVAN CARLINI
Presidente
JOEL RANGEL
1º Secretário
WEDSON BONELI
2º Secretário

ATAS DAS SESSÕES
Ata da septuagésima nona
Sessão (Ordinária)
realizada em 07 de dezembro de 2016.
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de 2016, em
sua sede localizada à Praça Frei Pedro Palácios s/n°,
reuniu-se a Câmara Municipal de Vila Velha sob a
Presidência do Vereador Ivan Carlini e Secretarias dos
Srs. Edis Joel Rangel, e Wedson Boneli,
respectivamente 1º e 2º Secretários. Registradas as
presenças dos Srs. Edis Almir Neres, Andinho Almeida,
Arnaldinho Borgo, Belarmino Belo, Duda da Barra, João
Artem, Marcos Rodrigues, Zé Nilton, Osvaldo
Maturano, Ricardo Chiabai, Valdir do Restaurante,
Valter Rocon. Registrada ausência não justificada dos
Srs. Edis Anadelso Pereira e Rogério Cardoso. Havendo
quorum regimental para a abertura da Sessão, o
Presidente solicitou ao Vereador Osvaldo Maturano
que fizesse a leitura de um texto bíblico, em
atendimento ao que preceitua a Resolução nº 480/97,
o que foi feito de imediato. Prosseguindo, o Presidente
solicitou ao 2º Secretário que fizesse a leitura da Ata da
Sessão anterior, que depois de lida e discutida, foi
aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes.
A seguir, o Presidente solicitou ao 1º Secretário que
fizesse a leitura dos Expedientes. EXPEDIENTE
EXTERNO: Ofício nº 0339/2016/AG Vila Velha,
protocolizado sob o número 2882/16, de iniciativa da
Caixa Econômica, informando crédito de recursos
financeiros do Orçamento Geral da União ao Município
de Vila Velha. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
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providências regimentais. Ofícios nº 136/2016/GP e nº
137/2016/GP, protocolizados sob os números 2883/16
e 2884/16, de iniciativa do Prefeito Municipal,
encaminhando as Leis nº 5.797/2016 e nº 5.798/2016,
devidamente sancionadas. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para providências regimentais. Processo
protocolizado sob o número 2895/16, de iniciativa do
Prefeito Municipal, contendo Projeto de Lei nº
046/2016, que inclui parágrafo único ao art. 2º da Lei
nº 5.440, de 23 de agosto de 2013. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para tramitação regimental.
Processo protocolizado sob o número 2896/16, de
iniciativa do Prefeito Municipal, contendo Projeto de
Lei nº 047/2016, que regulamenta a composição,
competência e estrutura dos Conselhos Gestores dos
Estabelecimentos de Saúde da Rede Própria Municipal
e dá outras providências. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para tramitação regimental. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para tramitação regimental.
EXPEDIENTE INTERNO: Requerimento protocolizado
sob o nº 2868/16, de iniciativa do Vereador Andinho
Almeida, para a apreciação em regime de urgência
simples do processo protocolizado sob o nº 1707/16.
DESPACHO: Aguarde-se a Ordem do Dia para
deliberação. Requerimento protocolizado sob o nº
2869/16, de iniciativa do Vereador Andinho Almeida,
para a apreciação em regime de urgência simples do
processo protocolizado sob o nº 2540/16. DESPACHO:
Aguarde-se a Ordem do Dia para deliberação.
Requerimento protocolizado sob o nº 2870/16, de
iniciativa do Vereador Andinho Almeida, para a
apreciação em regime de urgência simples do processo
protocolizado sob o nº 2707/16. DESPACHO: Aguardese a Ordem do Dia para deliberação. Processo
protocolizado sob o nº 2878/16, de autoria do
Vereador Ricardo Chiabai, contendo proposição que
visa apresentar Moção de Aplauso. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para tramitação regimental.
Processos protocolizados sob os números 2879/16,
2880/16 e 2881/16, de iniciativa do Vereador Ricardo
Chiabai, requerendo envio de expediente em forma de
indicação ao Prefeito Municipal. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para providências regimentais.
Processo protocolizado sob o número 2886/16, de
iniciativa do Vereador Belarmino Belo, contendo
Projeto de Lei que dispõe sobre a prioridade na
tramitação dos processos administrativos em que
figure como requerente pessoa com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, nos órgãos da

Administração Pública Direta e Indireta do Município
de Vila Velha, nas condições que especifica, e dá outras
providências. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
tramitação regimental. Processo protocolizado sob o
número 2887/16, de iniciativa do Vereador Belarmino
Belo, contendo Projeto de Lei Complementar que
altera a redação do art. 52 da Lei Complementar nº
3.375, de 14 de novembro de 1997, Código Tributário
do Município. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
tramitação regimental. Requerimento protocolizado
sob o nº 2893/16, de iniciativa do Vereador Belarmino
Belo, para a apreciação em regime de urgência simples
do processo protocolizado sob o nº 2886/16.
DESPACHO: Aguarde-se a Ordem do Dia para
deliberação. Requerimento protocolizado sob o nº
2894/16, de iniciativa do Vereador Belarmino Belo,
para a apreciação em regime de urgência simples do
processo protocolizado sob o nº 2887/16. DESPACHO:
Aguarde-se a Ordem do Dia para deliberação. Processo
protocolizado sob o número 2899/16, de iniciativa do
Vereador Ivan Carlini, contendo Emenda ao Projeto de
Lei nº 043/2016, que estima a receita e fixa a despesa
do Município de Vila Velha para o exercício financeiro
de 2017. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
tramitação regimental. Processo protocolizado sob o
número 2900/16, de iniciativa do Vereador Joel Rangel,
contendo Projeto que acrescenta dispositivos à Lei nº
5.622/15, visando inserir o “Dia Municipal de
Conscientização Contra a Pessoa Idosa”, e dá outras
providências. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
tramitação regimental. Requerimento protocolizado
sob o nº 2901/16, de iniciativa do Vereador Joel
Rangel, para a apreciação em regime de urgência
simples do processo protocolizado sob o nº 2900/16.
DESPACHO: Aguarde-se a Ordem do Dia para
deliberação. Processo protocolizado sob o número
2902/16, de iniciativa do Vereador Joel Rangel,
contendo Projeto de Lei que denomina “Largo Frei
Pedro Palácios” o espaço público situado entre o 38º
Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro e a
Câmara Municipal de Vila Velha, no Bairro Centro,
Prainha, neste Município. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para tramitação regimental. Requerimento
protocolizado sob o nº 2903/16, de iniciativa do
Vereador Joel Rangel, para a apreciação em regime de
urgência simples do processo protocolizado sob o nº
2829/16. DESPACHO: Aguarde-se a Ordem do Dia para
deliberação. Requerimento protocolizado sob o nº
2904/16, de iniciativa do Vereador Joel Rangel, para a
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apreciação em regime de urgência simples do processo
protocolizado sob o nº 2902/16. DESPACHO: Aguardese a Ordem do Dia para deliberação. Encerrada a
leitura dos Expedientes, o Presidente solicitou ao 2º
Secretário que fizesse a chamada dos Oradores
Inscritos. 1º Orador: Vereador Anadelso Pereira,
ausente. 2º Orador: Vereador Joel Rangel falou
durante seu tempo regulamentar mais três minustos
cedidos pelo Vereador Arnaldinho Borgo e iniciou seu
pronunciamento justificando os requerimentos de
urgência simples que apresentou à Mesa Diretora, para
que o plenário possa apreciar na sessão da próxima
quarta-feira, três proposições de sua autoria que
tramitam na Casa já há alguns anos, que visam incluir
no Calendário Oficial de Eventos do Município o Dia
Municipal de Conscientização Contra a Violência à
Pessoa Idosa e a apresentação de uma peça chamada
Nazareno, na Semana Santa. Em aparte, o Vereador
Arnaldinho Borgo considerou a importância da
atualização do Calendário Oficial de Eventos do
Município, realizada pelo Vereador João Artem. Em
aparte, o Vereador Ricardo Chiabai disse que muitas
dessas datas comemorativas são de grande relevância
para a sociedade, mesmo assim são ignoradas pela
Administração. Aparteando, o Vereador João Artem
falou do objetivo da Lei, de sua autoria, que criou o
Calendário Oficial de Eventos. Continuando, o
Vereador Joel Rangel disse que as Secretarias têm que
listar as datas que lhe são afetas e dizer o que
promoverão nessas datas comemorativas. Parebenizou
a Prefeitura Municipal pela nova iluminação da
Avenida Luciano das Neves. Finalizou informando a
implantação de mais um Parklet na cidade. 3º Orador:
Vereador Arnaldinho Borgo que cedeu três minutos do
seu tempo ao Vereador Joel Rangel, sete minutos ao
Vereador Andinho Almeida e cinco minutos ao
Vereador Duda da Barra. O Vereador Andinho Almeida
iniciou sua fala elogiando a dedicação dos dirigentes
das escolinhas de futebol amador do município,
presentes no Plenário. Informou que elaborou
Emendas ao Orçamento Municipal de 2017, destinando
o valor de cem mil reais para que a PMVV possa apoiar
as escolinhas de futebol da cidade. Concluiu
lamentando a falta de sensibilidade da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, por não convidá-lo
sequer para prestigiar os eventos e ações que ele
mesmo, enquanto titular da pasta, idealizou e captou
recursos para viabilizar a realização. O Vereador Duda
da Barra usou a tribuna para solicitar o apoio dos
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demais Vereadores para que sua sugestão de se
construir uma unidade de dessalinização da água do
mar na Região Metropolitana continue sendo discutida
pela Câmara Municipal, e levada ao debate também na
Assembleia Legislativa e demais municípios do Estado,
especialmente aqueles situados na Grande Vitória.
Encerrou discorrendo sobre o valor da cadeira que
usou neste Plenário durante seu mandato. Findo o
tempo destinado aos Oradores, a Presidência passou
para a Ordem do Dia, solicitando ao 1º Secretário que
fizesse a chamada dos Srs. Vereadores para efeito de
quorum. Procedida a chamada, foi a mesma
respondida por 15 (quinze) Srs. Vereadores. Havendo
quorum, o Presidente solicitou ao 1º Secretário que
fizesse a leitura dos processos constantes da PAUTA
DA ORDEM DO DIA. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em
regime de urgência): Processo protocolizado sob o nº
2807/16, de autoria do Vereador Osvaldo Maturano,
contendo Projeto de Lei que cria a “Frente Parlamentar
Contra a Cobrança de Taxa de Marinha no Município
de Vila Velha”, e dá outras providências. Convocadas
as comissões competentes para oferecerem pareceres
verbais à matéria, a Comissão de Justiça opinou por
sua legalidade e constitucionalidade, tendo as
Comissões de Política Urbana e de Finanças opinado
ambas por sua aprovação. Colocados em discussão os
referidos pareceres, não houve quem quisesse discutilos. Colocada em discussão a matéria, foi discutida pelo
Vereador Osvaldo Maturano. Colocada em votação, foi
a mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores
presentes. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
elaborar o Autógrafo da Lei. 2ª DISCUSSÃO e
VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o nº 1529/16,
de autoria do Prefeito Municipal, contendo Projeto de
Lei que altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.442, de
09.09.2013, alterada pela Lei Municipal nº 5.656, de
09.10.2015, que denominou o “Conselho Municipal de
Políticas Culturais”. Colocados em discussão os
pareceres da Comissão de Justiça, que opina por sua
legalidade e constitucionalidade, bem como do
substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças,
da Comissão de Educação e Cultura, que opina pela
aprovação do substitutivo e das emendas que
apresenta, e da Comissão de Finanças, que opina pela
aprovação do substitutivo, não houve quem quisesse
discuti-los. Colocados em discussão a matéria, o
substitutivo e as emendas, foram discutidos pelo
Vereador Arnaldinho Borgo, que requereu o adiamento
de sua votação, para que pudesse fazer algumas

4– Diário do Poder Legislativo Municipal

Vila Velha- ES, terça-feira ,27 de dezembro de 2016

correções em seu texto. Colocado em votação, foi o
referido requerimento aprovado por unanimidade dos
Vereadores presentes. DESPACHO: Inclua-se na pauta
da próxima sessão para deliberação. 2ª DISCUSSÃO e
VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o nº 2530/15,
de autoria do Vereador Belarmino Belo, contendo
Projeto de Lei que inatitui a “Política Municipal de
Prevenção às Doenças Ocupacionais do Educador da
Rede Municipal de Ensino. Colocados em discussão os
pareceres da Comissão de Justiça, opinou por sua
legalidade e constitucionalidade, e das Comissões de
Saúde e de Finanças, que opinam ambas por sua
aprovação, não houve quem quisesse discuti-los.
Colocada em discussão a matéria, não houve quem
quisesse discuti-la. Colocada em votação, foi a mesma
aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para elaborar o
Autógrafo da Lei. REQUERIMENTO DE REGIME DE
URGÊNCIA SIMPLES: De iniciativa do Vereador
Andinho Almeida, para a apreciação do processo
protocolizado sob o nº 1707/16, de sua autoria,
contendo Projeto de Lei que declara o Congo de Vila
Velha patrimônio cultural imaterial do Município.
Colocado em votação, foi o referido requerimento
aprovado com 13 (treze) votos favoráveis. DESPACHO:
À Secretaria Legislativa para inclusão em pauta na
forma regimental. REQUERIMENTO DE REGIME DE
URGÊNCIA SIMPLES: De iniciativa do Vereador
Andinho Almeida, para a apreciação do processo
protocolizado sob o nº 2540/16, de sua autoria,
contendo Projeto de Lei que denomina de “Luiz Carlos
Costa Alcantara” campo soçaite no bairro Jardim
Colorado, neste Município. Colocado em votação, foi o
referido requerimento aprovado com 13 (treze) votos
favoráveis. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
inclusão
em pauta na
forma regimental.
REQUERIMENTO DE REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES:
De iniciativa do Vereador Andinho Almeida, para a
apreciação do processo protocolizado sob o nº
2707/16, de sua autoria, contendo Projeto de
Indicativo que proíbe, no âmbito do território do
município de Vila Velha, a construção de quadras
poliesportivas fora das dimensões oficiais mínimas.
Colocado em votação, foi o referido requerimento
aprovado com 13 (treze) votos favoráveis. DESPACHO:
À Secretaria Legislativa para inclusão em pauta na
forma regimental. REQUERIMENTO DE REGIME DE
URGÊNCIA SIMPLES: De iniciativa do Vereador Joel
Rangel, para a apreciação do processo protocolizado

sob o nº 2902/16, de sua autoria, contendo Projeto de
Lei que denomina “Largo Frei Pedro Palácios” o espaço
público situado entre o 38º Batalhão de Infantaria do
Exército Brasileiro e a Câmara Municipal de Vila Velha,
no Bairro Centro, Prainha, neste Município. Colocado
em votação, foi o referido requerimento aprovado com
12 (doze) votos favoráveis. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para inclusão em pauta na forma
regimental. REQUERIMENTO DE REGIME DE
URGÊNCIA SIMPLES: De iniciativa do Vereador
Belarmino Belo, para a apreciação do processo
protocolizado sob o nº 2886/16, de sua autoria,
contendo Projeto de Lei que dispõe sobre a prioridade
na tramitação dos processos administrativos em que
figure como requerente pessoa com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, nos órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta do Município
de Vila Velha, nas condições que especifica, e dá outras
providências. Colocado em votação, foi o referido
requerimento aprovado com 12 (doze) votos
favoráveis. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
inclusão
em pauta na
forma regimental.
REQUERIMENTO DE REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES:
De iniciativa do Vereador Belarmino Belo, para a
apreciação do processo protocolizado sob o nº
2887/16, de sua autoria, contendo Projeto de Lei
Complementar que altera a redação do art. 52 da Lei
Complementar nº 3.375, de 14 de novembro de 1997,
Código Tributário do Município. Colocado em votação,
foi o referido requerimento aprovado com 12 (doze)
votos favoráveis. DESPACHO: À Secretaria Legislativa
para inclusão em pauta na forma regimental.
REQUERIMENTO DE REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES:
De iniciativa do Vereador Joel Rangel, para a
apreciação do processo protocolizado sob o nº
2829/16, de sua autoria, contendo Projeto de Lei que
acrescenta dispositivos à Lei nº 5.622/15, visando
inserir a apresentação da peça teatral “O Nazareno” no
calendário Oficial do Município de Vila Velha e dá
outras providências. Colocado em votação, foi o
referido requerimento aprovado com 12 (doze) votos
favoráveis. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
inclusão
em pauta na
forma regimental.
REQUERIMENTO DE REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES:
De iniciativa do Vereador Joel Rangel, para a
apreciação do processo protocolizado sob o nº
2900/16, de sua autoria, contendo Projeto de Lei que
acrescenta dispositivos à Lei nº 5.622/15, visando
inserir o “Dia Municipal de Conscientização Contra a
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Pessoa Idosa”, e dá outras providências. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para tramitação regimental.
Colocado em votação, foi o referido requerimento
aprovado com 12 (doze) votos favoráveis. DESPACHO:
À Secretaria Legislativa para inclusão em pauta na
forma regimental. Encerrada a Ordem do Dia, a
Presidência solicitou ao 1º Secretário que fizesse a
leitura da Pauta da Próxima Sessão: processos
protocolizados sob os números 1529/16 e 2878/16. A
seguir, a Presidência solicitou que o 1º Secretário
anunciasse os Oradores Inscritos para a próxima
Sessão: 1º Orador: Vereador Duda da Barra. 2º
Orador: Vereador Joel Rangel. 3º Orador: Vereador
Wedson Boneli. Prosseguindo, a Presidência solicitou
ao 2º Secretário que fizesse a chamada para as
Explicações Pessoais: Vereador Duda da Barra,
declinou. Nada mais havendo a tratar, a Presidência
deu por encerrada a Sessão às 18h16min, antes,
porém, convidou os Srs. Edis para a próxima, a realizarse em dia e horário regimental. A seguir mandou
proceder a lavratura da presente Ata que depois de
lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos membros
da
Mesa
Diretora.##################################
Aprovada como redigida em 12 de dezembro de 2016
IVAN CARLINI
Presidente
JOEL RANGEL
1º Secretário
WEDSON BONELI
2º Secretário
Ata da octogésima Sessão (Ordinária) realizada em
12 de dezembro de 2016.
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2016,
em sua sede localizada à Praça Frei Pedro Palácios s/n°,
reuniu-se a Câmara Municipal de Vila Velha sob a
Presidência do Vereador Ivan Carlini e Secretarias dos
Srs. Edis Valter Rocon, “ad hoc”, e Wedson Boneli,
respectivamente 1º e 2º Secretários. Registradas as
presenças dos Srs. Edis Almir Neres, Anadelso Pereira,
Andinho Almeida, Arnaldinho Borgo, Belarmino Belo,
Duda da Barra, João Artem, Marcos Rodrigues, Zé
Nilton, Osvaldo Maturano, Ricardo Chiabai, Rogério
Cardoso, Valdir do Restaurante. Registrada ausência
justificada do Sr. Edil Osvaldo Maturano. Registrada
ausência não justificada do Sr. Edil Joel Rangel.
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Havendo quorum regimental para a abertura da
Sessão, o Presidente solicitou ao Vereador Belarmino
Belo que fizesse a leitura de um texto bíblico, em
atendimento ao que preceitua a Resolução nº 480/97,
o que foi feito de imediato. Prosseguindo, o Presidente
solicitou ao 2º Secretário que fizesse a leitura da Ata da
Sessão anterior, que depois de lida e discutida, foi
aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes.
A seguir, o Presidente solicitou ao 1º Secretário que
fizesse a leitura dos Expedientes. EXPEDIENTE
EXTERNO: Processo protocolizado sob o número
2917/16, de iniciativa do Prefeito Municipal, contendo
Projeto de Lei nº 048/2016, que altera dispositivos da
Lei Municipal nº 3.872, de 20 de dezembro de 2001,
alterada pela Lei nº 5.579, de 11 de novembro de
2014. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
tramitação regimental. Processo protocolizado sob o
número 2918/16, de iniciativa do Prefeito Municipal,
contendo Projeto de Lei nº 049/2016, que dispõe sobre
alterações na Lei Orçamentária Anual (LOA) de nº
5.697, de 28/12/2015 para o exercício financeiro de
2016 e dá outras providências. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para tramitação regimental.
Ofício nº 139/2016/GP, protocolizado sob o número
2919/16, de iniciativa do Prefeito Municipal,
encaminhando a Lei nº 5.800/2016, devidamente
sancionada. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
providências regimentais. OF/SEMIPRO/GS/PMVV Nº
489/2016, protocolizado sob o número 2916/16, de
iniciativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Projetos e Obras, encaminhando respostas as
indicações do Vereador Ivan Carlini. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para providências regimentais.
Processo protocolizado sob o número 2933/16, de
iniciativa do Prefeito Municipal, contendo Projeto de
Lei Complementar Municipal nº 006/2016, que institui
o Estatuto Jurídico da Disciplina dos Servidores
Públicos da Administração Direta e Indireta, do Poder
Executivo e Legislativo do Município de Vila Velha/ES.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para tramitação
regimental. Processo protocolizado sob o número
2940/16, de iniciativa do Prefeito Municipal, contendo
Projeto de Lei nº 050/2016, que denomina
“Governador Élcio Alvares” a Estação de
Bombeamento de Águas Pluviais do Canal da Costa,
situada no Bairro Praia da Costa, neste Município.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para tramitação
regimental. Processo protocolizado sob o número
2941/16, de iniciativa do Prefeito Municipal, contendo
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Projeto de Lei nº 051/2016, que denomina “Joel Rangel
Pinto” a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais
do Sítio Batalha, situada no Bairro Sítio Batalha, neste
Município. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
tramitação regimental. Processo protocolizado sob o
número 2942/16, de iniciativa do Prefeito Municipal,
contendo Projeto de Lei nº 052/2016, que altera a
redação da Lei Municipal nº 2.915, de 25 de janeiro de
1994 – Código Municipal de Limpeza Urbana, quanto à
responsabilidade das entidades hospitalares geradoras
de resíduos de saúde, declaradas de utilidade pública,
e dá outras providências. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para tramitação regimental. EXPEDIENTE
INTERNO: Processo protocolizado sob o número
2908/16, de iniciativa do Vereador Ricardo Chiabai,
requerendo envio de expediente em forma de
indicação ao Prefeito Municipal. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para providências regimentais.
Processo protocolizado sob o número 2910/16, de
iniciativa do Vereador Andinho Almeida, contendo
Emenda ao Projeto de Lei nº 043/2016, que estima a
receita e fixa a despesa do Município de Vila Velha
para o exercício financeiro de 2017. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para tramitação regimental.
Processo protocolizado sob o número 2912/16, de
iniciativa da Mesa Diretora, contendo Projeto de
Resolução que fixa os subsídios dos Vereadores do
Município de Vila Velha para o quadriênio 2017-2020,
e dá outras providências. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para tramitação regimental. Processo
protocolizado sob o número 2929/16, de iniciativa do
Vereador Osvaldo Maturano, justificando sua ausência
na sessão ordinária do 12/12/16. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para providências regimentais.
Processo protocolizado sob o número 2936/16, de
iniciativa do Vereador Duda da Barra, contendo Projeto
de Lei que institui a peça teatral “ALTO DE NATAL”,
Teatro Barra do Jucu, no Calendário Oficial de Eventos,
do Município de Vila Velha. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para tramitação regimental. Requerimento
protocolizado sob o nº 2937/16, de iniciativa do
Vereador Duda da Barra, para a apreciação em regime
de urgência simples do processo protocolizado sob o
nº 2936/16. DESPACHO: Aguarde-se a Ordem do Dia
para deliberação. Requerimento protocolizado sob o
nº 2943/16, de iniciativa de diversos Vereadores, para
a apreciação em regime de urgência especial do
processo protocolizado sob o nº 2896/16. DESPACHO:
Aguarde-se a Ordem do Dia para deliberação.

Requerimento protocolizado sob o nº 2944/16, de
iniciativa de diversos Vereadores, para a apreciação em
regime de urgência especial do processo protocolizado
sob o nº 2917/16. DESPACHO: Aguarde-se a Ordem do
Dia para deliberação. Requerimento protocolizado sob
o nº 2945/16, de iniciativa de diversos Vereadores,
para a apreciação em regime de urgência especial do
processo protocolizado sob o nº 2918/16. DESPACHO:
Aguarde-se a Ordem do Dia para deliberação.
Requerimento protocolizado sob o nº 2948/16, de
iniciativa de diversos Vereadores, para a apreciação em
regime de urgência especial do processo protocolizado
sob o nº 2940/16. DESPACHO: Aguarde-se a Ordem do
Dia para deliberação. Requerimento protocolizado sob
o nº 2949/16, de iniciativa de diversos Vereadores,
para a apreciação em regime de urgência especial do
processo protocolizado sob o nº 2941/16. DESPACHO:
Aguarde-se a Ordem do Dia para deliberação.
Encerrada a leitura dos Expedientes, o Presidente
solicitou ao 2º Secretário que fizesse a chamada dos
Oradores Inscritos. 1º Orador: Vereador Duda da
Barra que cedeu os cinco minutos iniciais do seu
tempo ao Vereador Arnaldinho Borgo, cinco minutos
ao Vereador Rogério Cardoso e falou o restante do seu
tempo regulamentar. O Vereador Arnaldinho Borgo
iniciou sua fala elogiando a abertura do projeto Rua
das Artes, evento realizado na Prainha, neste fim de
semana, com a participação de artistas da cidade e que
tem como objetivo principal incrementar o potencial
turístico na Cidade e divulgar a arte dos artistas VilaVelhenses. Informou ao plenário sobre o Caminhão da
Caixa Econômica Federal, que está instalado na Praça
Bené Marques, em Praia das Gaivotas, atendendo aos
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação que
moram no bairro e que estão aproveitando a
oportunidade para negociar suas dívidas e rever seus
contratos imobiliários com a CEF. Finalizou
parabenizando os organizadores e os participantes do
campeonato Taça Vila Velha de Futebol Amador. O
Vereador Rogério Cardoso usou a tribuna para
informar que 250 alunos da Escola Raymunda de
Mendonça, em Santa Mônica, foram os campeões no
Espírito Santo no campeonato organizado pela Arcos,
competição que premia estudantes de todo o
Brasil que mais leem livros digitais ao longo do ano
letivo. Ressaltou que além da conquista da Escola
Raymunda de Mendonça, 14 escolas municipais de Vila
Velha ficaram entre as 20 primeiras colocações na
classificação geral do campeonato aqui no Estado.
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Encerrou parabenizando o Secretário de Educação, a
Diretora Fernanda, o Professor Ozéias e os alunos da
Escola Raymunda de Mendonça pela conquista. O
Vereador Duda da Barra iniciou seu discurso fazendo
uma homenagem ao ex-Governador Élcio Álvares,
falecido nesse fim de semana, aos 84 anos de idade.
Fez um resumo da trajetória política de Élcio Álvares,
relatou algumas passagens que ele presenciou, e
destacou ainda as conquistas e o legado deixado pelo
ex-Governador, tais como a construção da Rodoviária
de Vitória e o início das obras da Terceira Ponte.
Concluiu agradecendo a todos os funcionários efetivos
e comissionados desta Casa e em especial à sua
assessoria pelo apoio durante seu mandato. 2º Orador:
Vereador Joel Rangel, ausente. 3º Orador: Vereador
Wedson Boneli cedeu dez minutos do seu tempo ao
Vereador Zé Nilton e declinou do restante do seu
tempo regulamentar. O Vereador Zé Nilton iniciou seu
pronunciamento parabenizando a nova Diretoria da
ASCAVIVE e a organização da atividade festiva,
promovida pela Associação. Reconheceu a importância
da iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que
instituiu o Núcleo de Mediação e Justiça Restaurativa
Escolar, criado com o objetivo de diminuir o número de
ocorrências disciplinares, reduzir os casos de
indisciplina no ambiente escolar e conscientizar as
famílias sobre a importância da comunicação não
violenta, na hora de corrigir o mau comportamento das
crianças nas escolas. Criticou a atual situação política
do País, principalmente sobre a postura do Congresso
Nacional, cuja atuação vem sendo repudiada pela
grande maioria da população por colocar em risco os
direitos dos trabalhadores e as conquistas sociais dos
cidadãos brasileiros. Argumentou sobre as questões
relacionadas com a reforma da Previdência e a PEC da
terceirização. Disse que é preciso levar em
consideração que quem onera a Previdência neste País
são os três Poderes constituídos: Legislativo, Judiciário
e Executivo, porque é onde estão os maiores salários.
Findo o tempo destinado aos Oradores, a Presidência
passou para a Ordem do Dia, solicitando ao 1º
Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores
para efeito de quorum. Procedida a chamada, foi a
mesma respondida por 14 (quatorze) Srs. Vereadores.
Havendo quorum, o Presidente solicitou ao 1º
Secretário que fizesse a leitura dos processos
constantes da PAUTA DA ORDEM DO DIA. 2ª
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o
nº 1529/16, de autoria do Prefeito Municipal,
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contendo Projeto de Lei que altera dispositivos da Lei
Municipal nº 5.442, de 09.09.2013, alterada pela Lei
Municipal nº 5.656, de 09.10.2015, que denominou o
“Conselho Municipal de Políticas Culturais”. Tendo em
vista ter o Vereador Arnaldinho Borgo apresentado
uma emenda verbal ao substitutivo de autoria da
Comissão de Educação e Cultura, foi então a Comissão
de Justiça convocada para oferecer parecer verbal a
referida emenda, tendo ela opinado por sua ilegalidade
e inconstitucionalidade. Colocado em discussão o
referido parecer, foi discutido pelos Vereadores
Arnadinho Borgo, Ricardo Chiabai e João Artem.
Colocado em votação foi o mesmo aprovado por
maioria de votos. Colocados em discussão os pareceres
da Comissão de Justiça, que opina pela legalidade e
constitucionalidade da matéria, da Comissão de
Educação e Cultura, que opina pela aprovação do
substitutivo de sua autoria, e da Comissão de Finanças,
que opina pela aprovação do substitutivo com
emendas que apresenta, não houve quem quisesse
discuti-los. Colocados em discussão a matéria, o
substitutivo e as emendas, não houve quem quisesse
discuti-los. Colocado em votação o substitutivo, foi
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes,
ficando conseqüentemente prejudicada a matéria
original. Colocadas e votação as emendas de autoria da
Comissão de Finanças, foram as mesmas também
aprovadas por unanimidade dos Vereadores presentes.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para elaborar o
Autógrafo da Lei. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO ÚNICA:
Processo protocolizado sob o nº 2878/16, de autoria
do Vereador Ricardo Chiabai, contendo proposição
que visa apresentar Moção de Aplauso à APAE Vila
Velha e ao Sr. Carlos Gusmão. Colocada em discussão a
matéria, não houve quem quisesse discuti-la. Colocada
em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade
dos Vereadores presentes. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para elaborar os respectivos diplomas.
REQUERIMENTO DE REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES:
De iniciativa do Vereador Duda da Barra, para a
apreciação do processo protocolizado sob o nº
2936/16, de sua autoria, contendo Projeto de Lei que
inclui a peça teatral Alto de Natal, Teatro Barra do
Jucu, no Calendário Oficial de Eventos, do Município de
Vila Velha. Colocado em votação, foi o referido
requerimento aprovado com 14 (quatorze) votos
favoráveis. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
inclusão
em pauta na
forma regimental.
REQUERIMENTO DE REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL:
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De iniciativa de diversos Vereadores, para a apreciação
do processo protocolizado sob o nº 2896/16, de
autoria do Prefeito Municipal, contendo Projeto de Lei
que regulamenta a composição, competência e
estrutura
dos
Conselhos
Gestores
dos
Estabelecimentos de Saúde da Rede Própria Municipal
e dá outras providências. Colocado em votação, foi o
referido requerimento aprovado com 13 (treze) votos
favoráveis e 01 (um) voto contrário. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para inclusão em pauta na forma
regimental. REQUERIMENTO DE REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL: De iniciativa de diversos
Vereadores, para a apreciação do processo
protocolizado sob o nº 2917/16, de autoria do Prefeito
Municipal, contendo Projeto de Lei que altera
dispositivos da Lei Municipal nº 3.872, de 20 de
dezembro de 2001, alterada pela Lei nº 5.579, de 11 de
novembro de 2014. Colocado em votação, foi o
referido requerimento aprovado com 11 (onze) votos
favoráveis e 01 (um) voto contrário. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para inclusão em pauta na forma
regimental. REQUERIMENTO DE REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL: De iniciativa de diversos
Vereadores, para a apreciação do processo
protocolizado sob o nº 2918/16, de autoria do Prefeito
Municipal, contendo Projeto de Lei que dispõe sobre
alterações na Lei Orçamentária Anual (LOA) de nº
5.697, de 28/12/2015 para o exercício financeiro de
2016 e dá outras providências. Colocado em votação,
foi o referido requerimento aprovado com 11 (onze)
votos favoráveis e 01 (um) voto contrário. DESPACHO:
À Secretaria Legislativa para inclusão em pauta na
forma regimental. REQUERIMENTO DE REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL: De iniciativa de diversos
Vereadores, para a apreciação do processo
protocolizado sob o nº 2940/16, de autoria do Prefeito
Municipal, contendo Projeto de Lei que denomina
“Governador Élcio Alvares” a Estação de
Bombeamento de Águas Pluviais do Canal da Costa,
situada no Bairro Praia da Costa, neste Município.
Colocado em votação, foi o referido requerimento
aprovado com 14 (quatorze) votos favoráveis.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para inclusão em
pauta na forma regimental. REQUERIMENTO DE
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: De iniciativa de
diversos Vereadores, para a apreciação do processo
protocolizado sob o nº 2941/16, de autoria do Prefeito
Municipal, contendo Projeto de Lei que denomina
“Joel Rangel Pinto” a Estação de Bombeamento de

Águas Pluviais do Sítio Batalha, situada no Bairro Sítio
Batalha, neste Município. Colocado em votação, foi o
referido requerimento aprovado com 14 (quatorze)
votos favoráveis. DESPACHO: À Secretaria Legislativa
para inclusão em pauta na forma regimental.
Encerrada a Ordem do Dia, a Presidência solicitou ao
1º Secretário que fizesse a leitura da Pauta da Próxima
Sessão: processos protocolizados sob os números
1707/16, 2540/16, 2707/16, 2829/16, 2886/16,
2887/16, 2896/16, 2900/16, 2902/16, 2917/16,
2918/16, 2940/16 e 2941/16. A seguir, a Presidência
solicitou que o 1º Secretário anunciasse os Oradores
Inscritos para a próxima Sessão: 1º Orador: Vereador
Valter Rocon. 2º Orador: Vereador João Artem. 3º
Orador: Vereador Arnaldinho Borgo. Prosseguindo, a
Presidência solicitou ao 2º Secretário que fizesse a
chamada para as Explicações Pessoais: Vereadores
Belarmino Belo e Duda da Barra. Nada mais havendo a
tratar, a Presidência deu por encerrada a Sessão às
18h30min, antes, porém, convidou os Srs. Edis para a
próxima, a realizar-se em dia e horário regimental. A
seguir mandou proceder a lavratura da presente Ata
que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada
pelos
membros
da
Mesa
Diretora.#####################################
Aprovada como redigida em 14 de dezembro de 2016.
IVAN CARLINI
Presidente
JOEL RANGEL
1º Secretário
WEDSON BONELI
2º Secretário
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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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