DIÁRIO OFICIAL
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ANO IX - VILA VELHA – ES, QUARTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2016 – N° 2661–12 PÁGINAS
DIÁRIO OFICIAL – Composição, Diagramação, Arte Final, Impressão e Revisão
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA

MESA DIRETORA
JOEL RANGEL
1º Secretário

IVAN CARLINI
PRESIDENTE

WEDSON BONELI
2º Secretário

VALTER ROCON
3º Secretário
BELARMINO NUNES(BELO)
1º VICE-PRESIDENTE

GABINETES DAS LIDERANÇAS

DUDA DA BARRA
2º VICE-PRESIDENTE

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA

DEM – Ivan Carlini

DEM – Ivan Carlini

PSB – João Artem

PSB – João Artem, Joel Rangel.

DEM – Rogério Cardoso

PSDB – Rogério Cardoso.

DEM – Marcos Antônio Rodrigues

PP – Marcos Antônio Rodrigues, Duda da Barra.

PMDB – Arnaldinho Borgo
PDT – Almir Neres de Souza
PTN – Wedson Boneli
REDE – José Nilton Oliveira Santos
DEM – Valter Rito Rocon
PT do B – Valdir do Restaurante
PPS – Ricardo Chiabai

PMN – Arnaldinho Borgo
PSD – Almir Neres de Souza
PTN – Anadelso Pereira, Wedson Boneli.
PT – José Nilton Oliveira Santos.
PDT – Valter Rito Rocon.
PT do B – Valdir do Restaurante.
PPS – Ricardo Chiabai.
PV – Anderson Almeida(andinho)

PV – Anderson Almeida(andinho)

PROS - Osvaldo Maturano.

PRB - Belarmino Nunes Filho (Belo)

PTC - Belarmino Nunes Filho (Belo).

COMISSÕES PERMANENTES 2015/2016

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE.

Presidente: Rogério Cardoso
Membros:Ricardo Chiabai e João Artem

Presidente: Almir Neres
Membros: Osvaldo Maturano e Marcos Rodrigues

COMISSÃO
DE
ADMINISTRAÇÃO,
OBRAS, COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E RURAL, E
TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO,
INDÚSTRIA, HABITAÇÃO.
COMÉRCIO E AGRICULTURA.
Presidente: Valter Rocon
Presidente:Belarmino Belo
Membros: Osvaldo Maturano e Arnaldinho Borgo
Membros: Valdir do restaurante e Anadelso Pereira
COMISSÃO DE FINANÇAS,
TOMADA DE CONTAS.

ORÇAMENTO

Presidente: João Artem
Membros: Valter Rocon e Osvaldo Maturano

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
E ABASTECIMENTO.
Presidente: Anadelso Pereira
Membros: Osvaldo Maturano e Valter Rocon

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS
COMISSÃO
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E HUMANOS E DEFESA DA CIDADANIA.
TECNOLOGIA, DE CULTURA, DE DESPORTO E LAZER
E DE TURISMO.
Presidente: Anderson Almeida(andinho)
Membros: Rogério Cardoso e João Artem
Presidente:Zé Nilton
Membros:RicardoChiabai e Arnaldinho Borgo
COMISSÃO
DE
ACOMPANHAMENTO
E
FISCALIZAÇÃO DAS LEIS.
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.
Presidente: Duda da Barra
Membros: Almir Neres e Valdir do Restaurante

Presidente:Valdir do Restaurante
Membros: Duda da Barra e Almir Neres
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS
MULHERES

Presidente: Ricardo Chiabai
Membros: Zé Nilton e Arnaldinho Borgo

Presidente: Zé Nilton
Membros: Belarmino Belo e Duda da Barra

Atas das Sessões..............................................2 a 8
Publicação Autorizada
Atos Legislativos....................................................1
Atos Administrativos.......................................1 e 8

Vila Velha- ES, quarta-feira, 28 de dezembro de 2016

ATOS LEGISLATIVOS
PAUTA DAS SESSÕES
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/12/2016
ORADORES:

1º ) BELARMINO BELO
2º ) ANADELSO PEREIRA
3º ) DUDA DA BARRA

PAUTA DA ORDEM DO DIA
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: (em regime de urgência)
Processo protocolizado sob o nº 2027/15, de
autoria do Vereador Joel Rangel, contendo
Projeto de Lei que acrescenta dispositivos à Lei nº
5.622/15, visando inserir o “Dia Municipal de
Conscientização contra o Bullyng nas escolas da
rede pública municipal” no calendário oficial de
eventos do município de Vila Velha.
PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS QUORUM: Maioria Simples
VOTAÇÃO: Simbólica.
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DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: (em regime de urgência)
Processo protocolizado sob o nº 2566/16, de
autoria do Vereador Zé Nilton, contendo Projeto
de Lei que declara de utilidade pública a
“Associação de Educação Musical Gercino
Rodrigues Freitas”, com sede neste município.
PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS QUORUM: Maioria Simples
VOTAÇÃO: Simbólica
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO ÚNICA:
Processo protocolizado sob o nº 3065/16, de
autoria do Vereador Marcos Rodrigues, contendo
Proposição que visa apresentar Moção de Aplauso
ao Sr. Waldemir José Pasolini.
QUORUM: Maioria Simples
VOTAÇÃO: Simbólica.
Obs: Pauta sujeita a alteraçõeS

ATOS ADMINISTRATIVOS
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2016
ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA
MUNICIPAL DE VILA VELHA.

DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: (em regime de urgência)
Processo protocolizado sob o nº 2028/16, de
autoria do Vereador Joel Rangel, contendo
Projeto de Lei que que acrescenta dispositivos à
Lei nº 5.622/15, visando inserir o “Dia Municipal
de Princípios para Política Municipal de Proteção
dos Direitos da Pessoa com Transtorno de
Espectro Autista (TEA)” no calendário oficial de
eventos do município de Vila Velha.
PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA PARECER DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS QUORUM: Maioria Simples
VOTAÇÃO: Simbólica.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA
VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais, definidas pelo inciso III, do
artigo 341, do
Regime Interno da Câmara
Municipal, aprovado pela Resolução 459, de 23 de
março de 1995.

DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: (em regime de urgência)
Processo protocolizado sob o nº 2402/16, de
autoria do Vereador Zé Nilton, contendo Projeto
de Lei que declara de utilidade pública a
“Associação dos Diabéticos de Vila Velha”, com
sede neste município.
PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA PARECER DA COMISSÃO DE SAÚDE PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS QUORUM: Maioria Simples
VOTAÇÃO: Simbólica.

Art. 3º - Registre-se. Publique-se.

DECRETA:
Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo na
Câmara Municipal de Vila Velha, no dia 30 de
dezembro de 2016.
Art. 2º - Esta Instrução de Serviço entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Vila Velha-ES, 28 de dezembro de 2016.

IVAN CARLINI
PRESIDENTE DA CMVV
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ATAS DAS SESSÕES
Ata da octogésima primeira nona Sessão (Ordinária)
realizada em 14 de dezembro de 2016.
Aos quatorze 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 Anadelso Pereira, Arnaldinho
Borgo, Belarmino Belo, Duda da Barra, João Artem,
Marcos Rodrigues, Zé Nilton, Osvaldo Maturano,
Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Valdir do
Restaurante, Valter Rocon. Registrada ausência não
justificada dos Srs. Edis Almir Neres e Andinho
Almeida. Havendo quorum regimental para a abertura
da Sessão, o Presidente solicitou ao Vereador Duda da
Barra que fizesse a leitura de um texto bíblico, em
atendimento ao que preceitua a Resolução nº 480/97,
o que foi feito de imediato. Em seguida, o Presidente
registrou a presença e convidou o Prefeito Rodney
Miranda para compor a Mesa. Pela ordem, o Vereador
solicitou autorização para convidar o Arquiteto
Heliomar Venâncio para compor a Mesa, 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 2958/16, de
iniciativa do Prefeito Municipal, contendo Projeto de
Lei nº 053/2016, que denomina “Praça Moacyr” a
praça situada na Avenida Estudante José Júlio de
Souza, altura do nº 3120, na Praia de Itaparica, neste
Município. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
tramitação regimental. Processo protocolizado sob o
número 2959/16, de iniciativa do Prefeito Municipal,
contendo Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº
3.585/2016. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
tramitação regimental. Ofício nº 142/2016/GP,
protocolizado sob o número 2967/16, de iniciativa do
Prefeito Municipal, encaminhando a Lei nº 5.803/2016,
devidamente sancionada. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para providências regimentais. EXPEDIENTE
INTERNO: Processo protocolizado sob o número
2926/16, de iniciativa do Vereador Andinho Almeida,
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requerendo envio de pedido de informações ao
Prefeito Municipal. DESPACHO: À Secretaria Legislativa
para
providências
regimentais.
Requerimento
protocolizado sob o nº 2935/16, de iniciativa do
Vereador Zé Nilton, para a apreciação em regime de
urgência simples do processo protocolizado sob o nº
2566/16. DESPACHO: Aguarde-se a Ordem do Dia para
deliberação. Processo protocolizado sob o número
2955/16, de iniciativa do Vereador João Artem,
contendo Projeto de Lei que dispõe sobre a instalação
de sistema de aquecimento de água por energia solar
nas novas edificações no Município de Vila Velha e dá
outras providências. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para tramitação regimental. Processo
protocolizado sob o número 2963/16, de iniciativa do
Vereador Joel Rangel, requerendo voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Elcio Alvares. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para providências regimentais.
Processo protocolizado sob o número 2964/16, de
iniciativa do Vereador Joel Rangel, requerendo voto de
pesar pelo falecimento do Sr. Ariostom Gomes.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para providências
regimentais. Requerimento protocolizado sob o nº
2965/16, de iniciativa de diversos Vereadores, para a
apreciação em regime de urgência especial do
processo protocolizado sob o nº 2933/16. 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. Pela ordem, o Vereador Valter
Rocon solicitou supressão do horário dos Oradores.
Colocado em votação, foi o referido requerimento
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes.
A Presidência, então, passou para a Ordem do Dia,
solicitando ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos
Srs. Vereadores para efeito de quorum. Procedida à
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.
Em razão da ausência do autor das matérias, Vereador
Andinho Almeida, o Vereador Arnaldinho Borgo
requereu o adiamento da discussão dos Projetos de
Leis de números 1707/16, 2540/16 e 2707/16.
Colocado em votação, foi o referido requerimento
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes.
DESPACHO: Inclua-se na pauta da próxima sessão para
deliberação. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime de
urgência): Processo protocolizado sob o nº 2829/16,
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de autoria do Vereador Joel Rangel, contendo Projeto
de Lei que altera e 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.
Convocadas as comissões competentes para
oferecerem pareceres verbais à matéria, a Comissão de
Justiça
opinou
por
sua
legalidade
e
constitucionalidade, tendo as Comissões de Educação e
Cultura e de Finanças opinado ambas por sua
aprovação. Colocados em discussão os referidos
pareceres, 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. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime
de urgência): Processo protocolizado sob o nº
2886/16, de autoria 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. Convocadas as comissões competentes
para oferecerem pareceres verbais à matéria, a
Comissão de Justiça opinou por sua legalidade e
constitucionalidade, tendo as Comissões de
Administração e de Finanças opinado ambas por sua
aprovação. Colocados em discussão os referidos
pareceres, não houve quem quisesse discuti-los.
Colocada em discussão a matéria, não houve quem
quisesse discuti-la. Colocada em votação, foi a mesma
aprovada foi a mesma aprovada por unanimidade dos
Vereadores presentes. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para elaborar o Autógrafo da Lei.
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime de urgência):
Processo protocolizado sob o nº 2887/16, de autoria
do Vereador Belarmino Belo, contendo Projeto de Lei
que dá nova redação ao art. 52 da Lei nº 3.375/97
(Código Tributário do Município), e dá outras
providências. Pela ordem, o autor da matéria,
Vereador Belarmino Belo, requereu a suspensão da
urgência para a apreciação da referida matéria.
Colocado em votação, foi o referido requerimento
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes.
DESPACHO:
À
Secretaria
Legislativa
para
prosseguimento da tramitação regimental. DISCUSSÃO
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e VOTAÇÃO (em regime de urgência): 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.
Convocadas as comissões competentes para
oferecerem pareceres verbais à matéria, a Comissão d
Justiça
opinou
por
sua
legalidade
e
constitucionalidade, tendo as Comissões de Saúde e de
Finanças opinado ambas por sua aprovação. Colocados
em discussão os referidos pareceres, 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.
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime de urgência):
Processo protocolizado sob o nº 2900/16, de autoria
do Vereador Joel Rangel, contendo Projeto de Lei que
acrescenta dispositivos à Lei nº 5.622/15, visando
inserir o “Dia Municipal de Conscientização contra
Violência à Pessoa Idosa 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 Assistência
Social e de Finanças opinado ambas por sua aprovação.
Colocados em discussão os referidos pareceres, não
houve quem quisesse discuti-los. Colocada em
discussão a matéria, não houve quem quisesse discutila. Colocada em votação, foi a mesma aprovada por
unanimidade dos Vereadores presentes. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para elaborar o Autógrafo da Lei.
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime de urgência):
Processo protocolizado sob o nº 2902/16, de autoria
do Vereador Joel Rangel, contendo Projeto de Lei que
denomina de “Largo Frei Pedro Palácios” o espaço
público situado entre o 38º Batalhão de Infantaria do
Exército Brasileiro e a Câmara Municipal de Vila Velha,
na Prainha, bairro Centro, neste município.
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 discuti-los.
Colocada em discussão a matéria, não houve quem
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quisesse discuti-la. Colocada em votação, foi a mesma
aprovada com 14 (quatorze) votos favoráveis.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para elaborar o
Autógrafo da Lei. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime
de urgência): Processo protocolizado sob o nº
2917/16, de autoria do Prefeito Municipal, contendo
Projeto de Lei que altera dispositivo da Lei Municipal
nº 3.872/2001, alterada pela Lei nº 5.579/2014.
Convocadas as comissões competentes para
oferecerem pareceres verbais à matéria, a Comissão de
Justiça
opinou
por
sua
legalidade
e
constitucionalidade, tendo as Comissões de
Administração e de Finanças opinado ambas por sua
aprovação. Colocados em discussão os referidos
pareceres, não houve quem quisesse discuti-los.
Colocada em discussão a matéria, não houve quem
quisesse discuti-la. Colocada em votação, foi a mesma
aprovada com 14 (quatorze) votos favoráveis.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para elaborar o
Autógrafo da Lei. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime
de urgência): Processo protocolizado sob o nº
2918/16, de autoria do Prefeito Municipal, contendo
Projeto de Lei que dispõe sobre alterações na Lei nº
5.697/15 (Orçamento para o exercício financeiro de
2016) 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 a Comissão
de Finanças opinado por sua aprovação. Colocados em
discussão os referidos pareceres, não houve quem
quisesse discuti-los. Colocada em discussão a matéria,
não houve quem quisesse discuti-la. Colocada em
votação, foi a mesma aprovada com 12 (doze) votos
favoráveis e 01 (um) voto contrário. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para elaborar o Autógrafo da Lei.
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime de urgência):
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.
Convocadas as comissões competentes para
oferecerem pareceres verbais à matéria, a Comissão de
Justiça
opinou
por
sua
legalidade
e
constitucionalidade, tendo as Comissões de
Administração e de Finanças opinado ambas por sua
aprovação. Colocados em discussão os referidos
pareceres, não houve quem quisesse discuti-los.
Colocada em discussão a matéria, não houve quem

quisesse discuti-la. Colocada em votação, foi a mesma
aprovada com 13 (treze) votos favoráveis. DESPACHO:
À Secretaria Legislativa para elaborar o Autógrafo da
Lei. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime de urgência):
Processo protocolizado sob o nº 2941/16, de autoria
do Prefeito Municipal, contendo Projeto de Lei que
denomina de “Joel Rangel Pinto” a Estação de
Bombeamento de Águas Pluviais do Sítio Batalha,
situada no Bairro Sítio Batalha, neste município.
Convocadas as comissões competentes para
oferecerem pareceres verbais à matéria, a Comissão de
Justiça
opinou
por
sua
legalidade
e
constitucionalidade, tendo as Comissões de
Administração e de Finanças opinado ambas por sua
aprovação. Colocados em discussão os referidos
pareceres, não houve quem quisesse discuti-los.
Colocada em discussão a matéria, não houve quem
quisesse discuti-la. Colocada em votação, foi a mesma
aprovada com 13 (treze) votos favoráveis. DESPACHO:
À Secretaria Legislativa para elaborar o Autógrafo da
Lei. REQUERIMENTO DE REGIME DE URGÊNCIA
SIMPLES: De iniciativa do Vereador Zé Nilton, para a
apreciação do processo protocolizado sob o nº
2566/16, de sua autoria, contendo Projeto de Lei que
concede Utilidade Pública à Associação de Educação
Musical Gercino Rodrigues Freitas. 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 ESPECIAL: De iniciativa de diversos
Vereadores, para a apreciação do processo
protocolizado sob o nº 2933/16, de autoria do Prefeito
Municipal, contendo Projeto de Lei Complementar 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.
Colocado em votação, foi o referido requerimento
aprovado com 13 (treze) 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, 2933/16 e 2391/16. 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. Em seguida, o
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Presidente passou para Tribuna Livre requerida pelo
Vereador Ricardo Chiabai, para uso do Arquiteto
Urbanista Heliomar Venâncio, que apresentou aos
Parlamentares um projeto de sua autoria que prevê a
construção de ciclovias nas laterais da Terceira Ponte.
Fizeram considerações os Vereadores João Artem,
Arnaldinho Borgo, Anadelso Pereira, Zé Nilton e Joel
Rangel. Prosseguindo, a Presidência solicitou ao 2º
Secretário que fizesse a chamada para as Explicações
Pessoais: Não houve. Nada mais havendo a tratar, a
Presidência deu por encerrada a Sessão às 19h12min,
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 19 de dezembro de 2016
IVAN CARLINI
Presidente
JOEL RANGEL
1º Secretário
WEDSON BONELI
2º Secretário
Ata da octogésima segunda Sessão (Ordinária)
realizada em 19 de dezembro de 2016.
Aos dezenove 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, 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, Valter Rocon. 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
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por unanimidade dos Vereadores presentes. Em
seguida, o Presidente Ivan Carlini registrou a presença
e convidou o Prefeito Rodney Miranda para compor a
Mesa. A seguir, o Presidente solicitou ao 1º Secretário
que fizesse a leitura dos Expedientes. EXPEDIENTE
EXTERNO: Não houve. EXPEDIENTE INTERNO:
Processos protocolizados sob os números 2969/16 e
2970/16, 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 nº 2971/16, de autoria
do Vereador Marcos Rodrigues, contendo proposição
que visa apresentar Moção de Aplauso. DESPACHO: À
Secretaria Legislativa para tramitação regimental.
Requerimento protocolizado sob o nº 2976/16, de
iniciativa do Vereador João Artem, para a apreciação
em regime de urgência simples do processo
protocolizado sob o nº 2742/14. DESPACHO: Aguardese a Ordem do Dia para deliberação. Processo
protocolizado sob o número 3007/16, de iniciativa do
Vereador Osvaldo Maturano, contendo Projeto de Lei
que denomina equipamento público neste Município.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para tramitação
qu
rim
ent
im
al.
ogre
eoliz
cp
o
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ro
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os
3011/16, de iniciativa de diversos Vereadores, para a
apreciação em regime de urgência especial do
processo protocolizado sob o nº 2958/16. DESPACHO:
Aguarde-se a Ordem do Dia para deliberação.
Requerimento protocolizado sob o nº 3017/16, de
iniciativa de diversos Vereadores, para a apreciação em
regime de urgência especial do processo protocolizado
sob o nº 2836/16. DESPACHO: Aguarde-se a Ordem do
Dia para deliberação. Requerimento protocolizado sob
o nº 3018/16, de iniciativa de diversos Vereadores,
para a apreciação em regime de urgência simples do
processo protocolizado sob o nº 2895/16. DESPACHO:
Aguarde-se a Ordem do Dia para deliberação.
Requerimento protocolizado sob o nº 3019/16, de
iniciativa de diversos Vereadores, para a apreciação em
regime de urgência especial do processo protocolizado
sob o nº 2834/16. 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 Valter Rocon cedeu os cinco
minutos iniciais do seu ao Vereador Osvaldo Maturano,
cinco minutos ao Vereador Zé Nilton e falou os cinco
minutos restantes. O Vereador Osvaldo Maturano
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iniciou o seu discurso registrando a presença dos
Secretários José Roberto, Coronel Ramalho, Marcelo e
do Sr. Brizolinha. Informou que nesta data será votado
o Orçamento da cidade para o próximo governo.
Ressaltou a responsabilidade desta Casa com o destino
da cidade e a importância das emendas parlamentares.
Finalizou agradecendo a presença das comunidades no
Plenário. O Vereador Zé Nilton iniciou a sua fala
cumprimentando o Prefeito Rodney Miranda e toda a
sua equipe, e o SINFAIS. Parabenizou o Prefeito pela
capacidade em administrar em um momento difícil no
País, em termos de crise financeira. Destacou a
importância da correção no Orçamento que prevê o
Auxílio Alimentação para os servidores. Pontuou o
esforço do gestor em tentar atender os anseios dos
servidores, mas que muitas vezes não foi possível.
Salientou a necessidade do comprometimento do
Prefeito eleito Max Filho em dar continuidade à
proposta de reajuste salarial dos servidores. Elogiou a
reconstrução do Sindicato pelos servidores e pelo
incansável trabalho, no sentido de conquistas para
melhores condições dos profissionais da Educação.
Finalizou parabenizando o Prefeito pela forma como
conduziu o Município. O Vereador Valter Rocon iniciou
sua fala registrando a presença dos representantes da
Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em especial
do Padre Geraldo Magela. Parabenizou o Vereador
Arnaldinho Borgo por ter destinado recursos, através
de emenda, para a Casa Lar Fraternidade Hora e Ação.
Lembrou das dificuldades enfrentadas pela Casa Lar e
da ajuda dos Vereadores para superá-las. Encerrou
parabenizando o Prefeito Rodney Miranda pelo
cumprimento das obrigações financeiras assumidas em
seu mandato e o pagamento em dia do funcionalismo.
2º Orador: Vereador João Artem que cedeu cinco
minutos do seu tempo ao Vereador Marcos Rodrigues,
cinco minutos ao Vereador Zé Nilton e declinou do
restante do seu tempo regulamentar. O Vereador
Marcos Rodrigues usou a palavra para ressaltar a
credibilidade do governo do Prefeito Rodney Miranda
e parabenizá-lo pela administração. Concluiu
enfatizando a importância da construção das estações
de bombeamento para Vila Velha. O Vereador Zé
Nilton, declinou. 3º Orador: Vereador Arnaldinho
Borgo que cedeu cinco minutos iniciais do seu tempo
ao Vereador Duda da Barra que iniciou seu discurso
saudando o Prefeito Rodney e seu Secretariado, os
funcionários da PMVV, as lideranças comunitárias e as
comunidades cristãs presentes na Sessão. Fez uma

saudação especial a Dona Gleci e parabenizou o
belíssimo trabalho que realiza frente a ABECA.
Registrou a importância da luta do SINFAIS e do
SINDIUPES por melhores condições de trabalho. Por
fim, parabenizou a administração do Presidente Ivan
Carlini e disse que termina seu mandato com a certeza
do dever cumprido. O Vereador Arnaldinho Borgo
iniciou seu pronunciamento registrando a reforma e a
reinauguração da Igreja Nossa Senhora do Rosário, que
faz parte do Sítio Histórico da Prainha, ocorrida ontem,
com a presença do Governador Paulo Hartung. Falou
da votação orçamentária anual e das Emendas
apresentadas pelos Vereadores, que comtemplaram
algumas Instuições que têm um trabalho de grande
relevância para o Município, destacando a APAE, a
Casa Lar Fraternidade OraAção, a Casa Lar Walter
Barcelos e ABECA. Concluiu demonstrando seu
respeito com a gestão séria e comprometida com a
população de Vila Velha, realizada pelo Prefeito
Rodney Miranda. 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 17 (dezessete)
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 1707/16, de autoria
do Vereador Andinho Almeida, contendo Projeto de
Lei que declara patrimônio cultural imaterial do
Município de Vila Velha a manifestação cultural
denominada “Congo”. Já constando a matéria com o
parecer da Comissão de Justiça, que opina por sua
legalidade e constitucionalidade, foram então
convocadas as Comissões de Educação e Cultura e de
Finanças para oferecerem pareceres verbais à matéria,
tendo ambas opinado por sua aprovação. Colocados
em discussão os referidos pareceres, 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.
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime de urgência):
Processo protocolizado sob o nº 2540/16, de autoria
do Vereador Andinho Almeida, contendo Projeto de
Lei que denomina de “LUIZ CARLOS COSTA
ALCANTARA”, o campo soçiety do bairro Jardim
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Colorado, neste município. 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 discuti-los.
Colocada em discussão a matéria, não houve quem
quisesse discuti-la. Colocada em votação, foi a mesma
aprovada com 17 (dezessete) votos favoráveis.
DESPACHO: À Secretaria Legislativa para elaborar o
Autógrafo da Lei. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime
de urgência): Processo protocolizado sob o nº
2707/16, de autoria do Vereador Andinho Almeida,
contendo Projeto de Lei que proíbe, no município de
Vila Velha, a construção de quadras poliesportivas fora
das dimensões oficiais mínimas. Pela ordem, o
Vereador Andinho Almeida, autor da matéria,
requereu a suspensão da urgência para a apreciação da
referida matéria. Colocado em votação, foi o referido
requerimento aprovado por unanimidade dos
Vereadores presentes. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para prosseguimento da tramitação
regimental. DISCUSSÃO e VOTAÇÃO (em regime de
urgência): Processo protocolizado sob o nº 2933/16,
de autoria do Prefeito Municipal, contendo Projeto de
Lei Complementar 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. Pela ordem, o Vereador
Andinho Almeida requereu a suspensão da urgência
para a apreciação da referida matéria para que possa
ser melhor discutida. Colocado em votação, foi o
referido requerimento aprovado por unanimidade dos
Vereadores presentes. DESPACHO: À Secretaria
Legislativa para prosseguimento da tramitação
regimental. 2ª DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Processo
protocolizado sob o nº 2391/16, de autoria do Prefeito
Municipal, contendo Projeto de Lei que estima a
receita e fixa a despesa do Município de Vila Velha
para o exercício financeiro de 2017. Colocados em
discussão os pareceres da Comissão de Justiça, que
opina pela legalidade e constitucionalidade da matéria,
e da Comissão de Finanças, que opina pela aprovação
da matéria e das emendas apresentadas, não houve
quem quisesse discuti-las. Colocadas em discussão a
matéria e as emendas, foram as mesmas discutidas
pelo Vereador João Artem. Em razão da existência de
dúvidas com relação às emendas apresentadas, o
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Presidente comunicou ao Plenário que iria suspender a
sessão pelo prazo de quinze minutos a fim de que os
Vereadores se reunissem com a equipe do Governo
para maiores esclarecimentos com relação as dúvidas
levantadas. Reabertos os trabalhos, o Presidente
solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos
Srs. Vereadores para efeito de quorum. Procedida à
chamada, foi a mesma respondida por 17 (dezessete)
Srs. Vereadores. Havendo quorum regimental, o
Presidente deu continuidade a apreciação da matéria.
Pela ordem, o Vereador Duda da Barra requereu a
retirada da emenda de sua autoria, requerimento este
que após colocado em votação foi aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes. Prosseguindo
o Presidente colocada inicialmente em votação a
matéria, tendo sido aprovada com 17 (quinze) votos
favoráveis. Pela ordem, o Vereador João Artem
solicitou que, por serem consensuais, as emendas
fossem votadas em bloco, requerimento este que após
colocado em votação foi aprovado por unanimidade
dos Vereadores presentes. Colocadas então em
votação as emendas, foram as mesmas também
aprovadas com 17 (dezessete) votos favoráveis.
DESPACHO: À Comissão de Finanças para elaborar a
redação final. REQUERIMENTO DE REGIME DE
URGÊNCIA SIMPLES: De iniciativa do Vereador João
Artem, para a apreciação do processo protocolizado
sob o nº 2742/14, de sua autoria, contendo Projeto de
Lei que institui dispõe sobre a instalação de sistema de
aquecimento de água por energia solar nas edificações
no Município de Vila Velha e dá outras providências.
Colocado em votação, foi o referido requerimento
aprovado com 15 (quinze) 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 2958/16, de autoria do Prefeito
Municipal, contendo Projeto de Lei que denomina
“Praça Moacyr Loureiro” a praça situada na Avenida
Estudante José Júlio de Souza, altura do nº 3120, na
Praia de Itaparica, neste Município. Colocado em
votação, foi o referido requerimento aprovado com 17
(dezessete) 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 2836/16, de autoria do Prefeito
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Municipal, contendo Projeto de Lei que autoriza o
Poder Executivo a celebrar contrato de concessão
administrativa de uso de bem público em favor da
Associação Vila Velhense de Coletores e Coletoras de
Materiais Recicláveis (REVIVE), e dá outras
providências. Colocado em votação, foi o referido
requerimento aprovado com 17 (dezessete) votos
favoráveis. DESPACHO: À Secretaria Legislativa para
inclusão em pauta na forma regimental.
REQUERIMENTO DE REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES:
De iniciativa de diversos Vereadores, para a apreciação
do processo protocolizado sob o nº 2895/16, de
autoria do Prefeito Municipal, contendo Projeto de Lei
que inclui parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 5.440, de
23 de agosto de 2013. Colocado em votação, foi o
referido requerimento aprovado com 16 (dezesseis)
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 2834/16, de
autoria do Prefeito Municipal, contendo Projeto de Lei
que revoga a Lei nº 5.562, de 29 de agosto de 2014, e
cria o Fundo de Cultura do Município de Vila Velha.
Colocado em votação, foi o referido requerimento
aprovado com 17 (dezessete) 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 2742/14, 2834/16,
2836/16, 2936/16, 2958/16, 1449/16, 1710/16,
2971/16 e2391/16. A seguir, a Presidência solicitou
que o 1º Secretário anunciasse os Oradores Inscritos
para a próxima Sessão: 1º Orador: Vereador Berlamino
Belo 2º Orador: Vereador Anadelso Pereira 3º Orador:
Vereador Duda da Barra Prosseguindo, a Presidência
solicitou ao 2º Secretário que fizesse a chamada para
as Explicações Pessoais: Não houve. Nada mais
havendo a tratar, a Presidência deu por encerrada a
Sessão às 18h36min, 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 21 de dezembro de 2016.
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IVAN CARLINI
Presidente
JOEL RANGEL
1º Secretário
WEDSON BONELI
2º Secretário

ATOS ADMINISTRATIVOS
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2016
ESTABELECE NORMAS E DESIGNA O SERVIDOR
PARA REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA
VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais, definidas pelo inciso III, do
artigo 341, do
Regime Interno da Câmara
Municipal, aprovado pela Resolução 459, de 23 de
março de 1995,
DECRETA:
Art. 1º - Fica estabelecido que o servidor abaixo
nominado realizara a função de fiscalização de
contrato,
devendo
fazer
o
devido
acompanhamento dos trabalhos/execução dos
serviços, bem como atestar a execução dos
mesmos.
Art. 2º - O fiscal atuara na função até o término do
prazo de vigência do contrato, ou até que seja
substituído por outro servidor, através de nova
Instrução de Serviço.
Art. 3º - O fiscal poderá atuar em um ou mais
contratos, de acordo com o interesse público
desta Administração.
Art. 4º - Fica designado o seguinte Servidor para
atuar nos seguintes contratos:
NUMERO
DO
CONTRATO
2º TERMO
ADITIVO AO
CONTRATO
Nº
9912358726
CONTRATO
Nº 08/16

EMPRESA
CONTRATADA

VIGÊNCIA

FISCAL
DESIGNADO

CORREIOS
ECT

21/08/2016
A
201/082017

LUIZ
CLAUDIO
NIEIRO

30/06/16 A
29/06/17

LUIZ
CLAUDIO
NIEIRO

TELEFONICA
BRASIL S. A.

-

Art.5º - Registre-se. Publique-se.
Vila Velha-ES, 28 de dezembro de 2016.
IVAN CARLINI
PRESIDENTE DA CMVV

HINO OFICIAL DE VILA VELHA
CIDADE ENCANTADA
Letra e música: Sérgio Vilella de Moraes
Venha de onde vier
Vamos chegando devagar
Veja a beleza desta terra.
Com o seu povo feliz sempre a cantar.
Sob a colina sagrada
Vasco Coutinho fundou
A cidade encantada
Que a Virgem Santa abençoou.
Homens, mulheres, crianças
Juntos num só coração
Para frente Vila Velha querida
Pela grandeza da nossa nação.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR GERAL
RODRIGO FARDIN
CONTROLADOR GERAL
AGLIMAR VELOSO NETO

SUPERINTENDENTE

ANTONIO JOSE ANDREZ
DIRETORA ADMINISTRATIVA
ELIANE FAIOLI SALOMÃO
DIRETORA FINANCEIRA
VANESSA DALFIOR

Esta edição está disponível no site da Câmara Municipal de Vila Velha
www.cmvv.es.gov.br
Praça Frei Pedro Palácios, s/n.º - Vila Velha, ES - 29100-901

