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ATAS DAS SESSÕES

SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SÉTIMA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2016.

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o Sr.
Vereador Osvaldo Maturano a ocupar a 1ª Secretaria, e
proceder à chamada dos Srs. Vereadores para efeito de
verificação de quorum, para abertura da Sessão.
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
respondem os Srs. Vereadores: Almir Neres, Anadelso
Pereira, Andinho Almeida, Belarmino Belo, Duda da Barra,
Ivan Carlini, João Artem, Marcos Rodrigues, Osvaldo
Maturano, Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Valdir do
Restaurante, Valter Rocon, Wedson Boneli e Zé Nilton.
Sr. Presidente, responderam à chamada 15 (quinze)
Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Há quorum
para abertura da Sessão.
(A Sessão foi aberta às 17h03min.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o Sr.
Vereador Belarmino Belo a proceder à leitura da Bíblia.
(O Sr. Belarmino Belo procede à leitura de um
texto bíblico.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o Sr.
Vereador Wedson Boneli a ocupar a 2ª Secretaria, e
proceder à leitura da Ata da Sessão anterior.
(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
Expedientes.)

Diário do Poder Legislativo Municipal – 3917
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à leitura dos Expedientes, passa-se aos
Oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Arnaldinho
Borgo, pelo tempo de quinze minutos.
Ausente.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Joel Rangel, pelo
tempo de quinze minutos.
Ausente.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Wedson Boneli,
pelo tempo de quinze minutos.
O SR. WEDSON BONELI – Sr. Presidente, cederemos
cinco minutos do nosso tempo ao Sr. Vereador Duda da
Barra, cinco minutos ao Sr. Vereador Ricardo Chiabai e
falaremos o tempo restante.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Duda da Barra, pelo tempo de cinco
minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Wedson Boneli.
O SR. DUDA DA BARRA – (Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente, Srs. Vereadores e demais presentes,
queremos saudar a todos que nos visitam nesta tarde.
Ontem o Jornal A Tribuna, um jornal de grande
circulação no Estado, deu um enfoque àquele documento
que encaminhamos ao Governo do Estado na semana
passada, e que foi assinado por todos os Srs. Vereadores. Foi
mais que um documento, foi um pedido de socorro do Rio
Jucu. Está chovendo agora e todo mundo vai se esquecendo,
mas não podemos esquecer! Vamos continuar sendo
combativo até o dia 31 de dezembro, que será o nosso
último dia nesta Casa.
Portanto, gostaríamos de pedir aos colegas que
foram reeleitos, que não deixem essa bandeira cair. Porque
precisamos fazer um píer na Boca da Barra. Entretanto,
precisamos convencer o Governo do Estado, que é o
mandatário do Rio Jucu, que compre a ideia de fazer o píer.
Porque não adianta limpar o Rio e chover! Se o píer não for
feito, e com aquela barragem feita pela CESAN, o problema
não será resolvido.
Queremos aproveitar que hoje temos várias
lideranças da Região 5 presentes na nossa Sessão, e que
tomam a água do Rio Jucu, que sabem da necessidade de
uma ação, pois estão vendo o Rio morrendo aos poucos. Não
vamos nos calar!
Gostaríamos de deixar essa mensagem e fazer um
agradecimento, muito especial, a cada um dos Srs.
Vereadores que não titubearam para assinarem aquele
documento, pedindo providências ao Governo do Estado.
Porque não é a primeira vez que fazemos um documento
como aquele. Achamos que já fizemos oito ou nove
documentos iguais endereçados ao Governo do Estado, e
esse agora assinado por todos os Vereadores desta Casa. Por
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isso, queremos agradecer e dizer que ficamos muito
lisonjeados quando os jornais deram enfoque a essa
matéria, e a essa necessidade.
Sr. Presidente, tem uma outra coisa que não
podemos deixar de falar, que é a dessalinização da água do
mar. Acabamos de dizer que o Rio Jucu já não tem água para
chegar no mar, e daqui a alguns dias não haverá mais água
para abastecer o Município de Vila Velha e a Região
Metropolitana.
Então, precisamos nos mobilizar para fazer a
dessalinização da água do mar. Precisamos que uma Estação
de tratamento da água seja construída, e isso já existe em
outros países e também aqui no Porto de Tubarão.
Precisamos comprar essa ideia! Estamos sentindo que está
muito distante, mas precisamos! Temos que convencer a
CESAN, o Governo do Estado, a Bancada Federal e o Senado
Federal, para que encaminhem verba para a construção
dessa Estação de Dessalinização da água do mar. Não
podemos deixar de lutar por isso.
Outra coisa que não podemos deixar de dizer é que
encaminhamos dois mil, seiscentos e poucos ofícios à
Prefeitura Municipal, o que nos deu o título de “Rei do
Ofício”, o que muito nos orgulha. Há alguns dias lemos em
um grupo de WhatsApp alguém nos criticando porque só
sabemos fazer ofícios. Mas só através de um documento que
conseguimos oficializar um processo. Não tem outra forma!
O Sr. Ricardo Chiabai – Sr. Vereador, um aparte! O
senhor vem inisitindo em uma situação com relação ao Rio
Jucu, sobre a necessidade da construção de um píer. De fato
é a melhor solução para aquele problema? Existe algum
estudo técnico nesse sentido?
O SR. DUDA DA BARRA – Sim. Porque na verdade,
hoje temos um problema de maré e de vento. Pelo fato do
Rio não ter mais força para romper a areia do mar, tem-se
que fazer o mesmo que fizeram em Vitória, no píer de
Iemanjá, caso contrário aquela entrada estaria fechada até
hoje.
O Sr. Ricardo Chiabai - Mais isso é uma opinião sua
ou existe um estudo nesse sentido?
O SR. DUDA DA BARRA – Existem estudos de
técnicos que estão trabalhando em cima disso e não veem
outra alternativa se não a construção de um píer para
continuar aberto.
Gostaríamos de agradecer ao Vereador Wedson
Boneli pelos cinco minutos cedidos e dizer que nesses
poucos dias de Governo que ainda restam, esperamos que o
Prefeito Rodney Miranda ainda atenda a alguns dos nossos
pedidos no que se refere a drenagem, pavimentação de ruas
e até o patrolamento da Barra do Jucu, que ainda não foi
feito.
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Vereador Chiabai, poderemos aprofundar essa
discussão do píer que é de muita importância. Que bom que
o senhor já começou a se interessar pelo caso! Estaremos
prontos para contribuir. Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (OSVALDO MATURANO) Queremos registrar a presença do nosso amigo Erivan, da
Grande Cobilândia.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Ricardo Chiabai,
pelo tempo de cinco minutos, cedidos pelo Sr. Vereador
Wedson Boneli.
O SR. RICARDO CHIABAI – (Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Srs. Vereadores e público presente na
galeria, vimos a esta tribuna para dar uma boa notícia à
cidade de Vila Velha. Os alunos da rede municipal de ensino
terão uma oportunidade única nesta semana. Trata-se de
escolas de vulnerabilidade social, e na terça, quarta e quintafeira, entre 14 e 16 horas, essas crianças terão a
oportunidade de participar de atividades no Projeto Praia
Legal. Conhecerão a realidade das pessoas com deficiência
que têm a oportunidade do banho de mar assistido e
eventos sociais de toda natureza. Serão cerca de 120
crianças que poderão vivenciar de perto um pouco mais da
vida das pessoas que têm suas limitações físicas e às vezes
até mentais. São crianças na idade entre 9 e 14 anos e o
objetivo é incluir socialmente esses alunos, formando
cidadãos mais conscientes pois o convívio com a pessoa
portadora de deficiência também permite colocar em
prática o aprendizado para a vida, assim como o
compromisso da cidade com políticas e intervenções que
também garantam o direito e acessibilidade aos moradores
com deficiência.
Hoje, o Projeto Praia Legal é uma referência
nacional. Não existe outro lugar no Brasil que permite esse
tipo de atividade, com a estrutura que temos aqui em Vila
Velha. A ideia é que com pouco mais de atenção por parte
do poder público municipal, principalmente no que diz
respeito às práticas esportivas, poderemos ter outras
modalidades. Já está entrando a Canoa Havaiana, adaptada
para as pessoas com deficiência, mas a proposta é estender
outras práticas esportivas como o Stand Up, o caiaque e
outras atividades para as pessoas com deficiência.
Não temos conhecimento que exista outro lugar no
mundo que tenha uma estrutura como a que propomos para
o próximo mandato. Iremos conversar com o Prefeito eleito,
Max Filho, sobre isso, pois a ideia é tornar aquela praia em
um local, realmente, para todos. Uma praia para que
qualquer pessoa que tenha suas pernas, possa praticar um
esporte, assim como aquelas pessoas que também não
tenham. Podendo assim desfrutar de todos os benefícios
que aquela praia maravilhosa oferece. Muito obrigado!
(Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Wedson Boneli, pelo tempo de cinco
minutos.
O SR. WEDSON BONELI – (Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, gostaríamos de dizer que
precisamos fazer uma profunda reflexão sobre o que
estamos passando no Brasil, com relação às políticas
públicas ambientais.
Estamos completando um ano da tragédia de
Mariana, uma tragédia de proporções imensas. O Vereador
Duda da Barra fez seu discurso hoje sobre a situação do Rio
Jucu, onde milhares de peixes apareceram mortos há pouco
mais de um mês. A tragédia de Mariana afetou o
maravilhoso Rio Doce, rio esse que corta nosso Estado.
Então, aproveitamos o ensejo, para fazer um
pronunciamento sobre a atitude nobre do Prefeito Rodney.
Somos a favor de qualquer tipo de boa ação, mas é lógico
que o posicionamento do crítico também tem que ser
colocado à tona. O Prefeito fez o plantio de quinhentas
mudas de Alamanda, e vinte mudas da árvore Pata de Vaca.
Essas mudas foram plantadas atrás do Fórum de Vila Velha,
no bairro de Boa Vista. Mas esse projeto deve se estender
por todo o Canal.
Então, apesar de aparentar ser uma simples ação,
mas quando se tem direcionamento com responsabilidade e
sustentabilidade, funciona. O novo PDM está vindo aí e é
imprescindível que as ações governamentais sejam pautadas
na sustentabilidade. Há um ano ninguém poderia imaginar o
transtorno que o rompimento daquela barragem causaria
em Mariana, pois além de várias vítimas fatais, a tragédia
ambiental foi imensurável.
Alguns especialistas em meio ambiente afirmam
que levará algumas décadas para que o Rio Doce volte a ser
como era.
Então, fica aqui nosso registro e essa profunda
reflexão para os novos Vereadores eleitos e para os novos
Prefeitos eleitos em todo o País. Ainda que tenha crise, que
tenha problemas de políticas públicas voltadas para a
educação, temos a PEC 241 passando por um profundo
debate e achamos que seja uma ação do Governo Federal
com o intuito de resgatar o crescimento e o
desenvolvimento econômico do noso País, jamais
poderemos esquecer e deixar de lado a responsabilidade
ambiental.
Então, fica o registro e os parabéns ao Prefeito de
Vila Velha por essa nobre iniciativa que no primeiro
momento não aparenta ser de grande relevância, mas ele
está plantando uma pequena semente que pode se estender
para as demais atitudes, a fim de melhorar a nossa cidadania
no que se refere ao meio ambiente. Muito obrigado! (Muito
bem!)
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O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Queremos
registrar a presença da Presidente da comunidade de
Chácara do Congo, Sra. Nilma. É uma honra tê-la aqui
conosco. Seja bem-vinda!
Findo o tempo destinado ao horário dos 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: Almir Neres, Anadelso
Pereira, Andinho Almeida, Belarmino Belo, Duda da Barra,
Ivan Carlini, João Artem, Marcos Rodrigues, Osvaldo
Maturano, Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Valdir do
Restaurante, Valter Rocon, Wedson Boneli e Zé Nilton.
Sr. Presidente, responderam à chamada 15 (quinze)
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 Pauta da Ordem do Dia, passa-se à
leitura da Pauta da próxima Sessão.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da
Pauta da próxima Sessão.
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da
próxima Sessão.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à leitura da Pauta da próxima Sessão,
passa-se à fase das Explicações Pessoais.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Zé Nilton, pelo
tempo de cinco minutos.
O SR. ZÉ NILTON – Sr. Presidente, declino!
O SR. JOÃO ARTEM – Sr. Presidente, pela ordem!
Queremos fazer um apelo novamente aos Vereadores que
queiram apresentar alguma emenda ao Orçamento, pois o
prazo está correndo. O Orçamento tem que ser aprovado
até o dia 15 de dezembro. Obrigado!
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:
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EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
Está encerrada a Sessão.
(A Sessão foi encerrada às 17h37min.)

SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SÉTIMA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016.
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(O Sr. 1º Secretário procede à leitura dos
Expedientes.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à leitura dos Expedientes, passa-se aos
Oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Anadelso
Pereira, pelo tempo de quinze minutos.

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Em discussão

O SR. ANADELSO PEREIRA – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, cederemos cinco minutos do nosso
tempo ao Sr. Vereador Duda da Barra e falaremos o tempo
restante.
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, assomamos esta
tribuna para dizer que temos andado pelo Município de Vila
Velha, e temos visto que as Regionais estão paradas. O ano
ainda não acabou, mas as empresas suspenderam os
trabalhos de reparo em Vila Velha. Com apenas uma
pequena chuva que caiu há alguns dias, fez buracos onde
cabe um caminhão. O risco de acidentes é muito grande
para os motociclistas, para os motoristas, e não estamos
vendo ninguém tomar providências.
Hoje ninguém consegue um caminhão sugador, pois
tem que passar pelo Secretário Municipal ou pela
Administração. Isso é um absurdo! Os Coordenadores não
têm mais autonomia para cobrar, pedir ou fazer nada.
Estamos em novembro e o mandato do Prefeito termina em
31 de dezembro, mas temos certeza que o Prefeito não está
sabendo disso. Ontem o Prefeito estava no Sítio Batalha
dando entrevista, onde disse que as obras da 2ª Estação de
Bombeamento estão quase concluídas.
Queremos parabenizar o Prefeito Rodney, mas
também queremos cobrar da Administração que resolva os
problemas pequenos da cidade, que por causa das Regionais
paradas estão se avolumando. Antes do mandato do
Prefeito acabar as Regionais já pararam.
Gostaríamos de deixar nossa fala registrada e dizer
que iremos cobrar da Administração, pois sabemos que é
uma Administração séria, que sempre esteve presente nas
comunidades. Entretanto, depois que o Prefeito perdeu a
eleição, sentimos que a Prefeitura está sem rumo. Mas não
podemos deixar isso acontecer, porque o povo precisa do
gestor. O Prefeito ocupa o cargo até dia 31 de dezembro, e
precisamos que os reparos sejam feitos nas ruas de Vila
Velha. O povo não pode sofrer porque um ou outro deixou
de ganhar.

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. Ricardo Chiabai – Sr. Vereador Anadelso,
permite um aparte? Essa situação relatada por Vossa
Excelência, muito nos preocupa também. Estamos nos
aproximando do verão, e sabemos que a cidade terá sua
população duplicada. Recebemos cerca de quinhentos ou
seiscentos mil turistas nas nossas praias, desde a Praia da
Costa até a Ponta da Fruta. Mas sabemos que é muito

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o Sr.
Vereador Ricardo Chiabai a ocupar a 1ª Secretaria, e
proceder à chamada dos Srs. Vereadores para efeito de
verificação de quorum, para abertura da Sessão.
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
respondem os Srs. Vereadores: Almir Neres, Anadelso
Pereira, Andinho Almeida, Belarmino Belo, Duda da Barra,
Ivan Carlini, João Artem, Marcos Rodrigues, Ricardo Chiabai,
Rogério Cardoso, Valdir do Restaurante, Valter Rocon,
Wedson Boneli e Zé Nilton.
Sr. Presidente, responderam à chamada 14
(quatorze) Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Há quorum
para abertura da Sessão.
(A Sessão foi aberta às 09h03min.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o
Sr. Vereador Belarmino Belo a proceder à leitura da
Bíblia.
(O Sr. Belarmino Belo procede à leitura de um
texto bíblico.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o Sr.
Vereador Wedson Boneli a ocupar a 2ª Secretaria, e
proceder à leitura da Ata da Sessão anterior.
(O Sr. 2º Secretário procede à leitura da Ata da
Sessão anterior.)

a Ata.
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comum nesse momento de transição de cargo, que o
Prefeito que está saindo desconsidera esse fato e deixa a
batata quente para o que vai entrar.
Então, temos verificado que o calçadão da Praia da
Costa, Itapoã e Itaparica está danificado e demanda
providências com relação ao pavimento. Mas parece que
mais uma vez dentro dessa conduta, o Prefeito que está
saindo entregará a orla da cidade de forma lastimável para
quem está recebendo a administração. Isso é lamentável!
Tudo indica que isso vai acontecer. Queremos lembrar que
quando referimo-nos à orla, queremos dizer que ela não é a
praia só do morador da Praia da Costa e Itapoã, ela é a praia
de todos os moradores da cidade que se deslocam,
principalmente no verão, e poderemos estar diante de uma
praia despreparada para receber os nossos turistas, sejam
do Estado ou até mesmo os de fora do País. Isso é
lamentável!
O SR. ANADELSO PEREIRA – O que também nos
preocupa é que temos o Polo de Confecções da Glória que
receberá cinquenta mil pessoas que farão suas compras.
Temos andado por lá e vemos que o Polo está abandonado.
E não podemos deixar que isso volte acontecer devido a
transição.
Por isso, vimos pedir que o Prefeito olhe com muito
carinho pelas comunidades, não só pela orla e pelo Polo,
mas por toda Vila Velha. Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Duda da Barra, pelo tempo de cinco
minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Anadelso Pereira.
O SR. DUDA DA BARRA – (Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, bom Dia! Vamos conceder
um aparte ao Vereador Belarmino Belo.
O Sr. Belarmino Belo – Sr. Presidente, com relação
ao que os Vereadores Ricardo Chiabai e Anadelson falaram
aqui agora, infelizmente essa situação das Regionais não é
de agora. Essas Regionais não cumpriram o seu papel. Faz
pelo menos dois anos que elas não funcionam. Os
Prefeitinhos até tentam, mas muitas vezes ficam à mercê de
situações e não conseguem suprir tanta demanda. Obrigado!
SR. DUDA DA BARRA – Sr. Presidente, gostaríamos
de saudar os presentes na pessoa do Presidente do PHS,
Danilo Juffo.
Com a permissão da Comissão de Saúde, composta
pelos Vereadores Almir Neres e Valdir do Restaurante,
gostaríamos de lembrar que hoje, dia 09, é o Dia do
Hoteleiro Hospitalar. Talvez as pessoas não tenham
conhecimento da importância da função do Hoteleiro
Hospitalar, mas trata-se das pessoas responsáveis pela
higienização dos hospitais, da limpeza e desinfecção, da
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lavanderia, enxoval, nutrição, segurança, engenharia clínica,
manutenção, logística, estacionamento e por aí vai. Porque
hoje quando você interna um paciente, só nos
preocupamos com o médico, com o medicamento e com o
serviço clínico. Mas esquecemos das pessoas que limpam o
chão, que fazem a higienização, e é por isso que
parabenizamos o Presidente da Sociedade Hoteleira
Hospitalar do Estado do Espírito Santo, Dr. Mauro Freitas
Quintão. É muito importante que tenhamos os nossos
hospitais em condições de atender os pacientes com
Queremos agradecer os cinco minutos cedidos pelo
dignidade.
Vereador Anadelso, e dizer que sofremos muito com a nossa
Regional nesses quatro anos. Por isso, nesses últimos
tempos nem temos falado em Regional. Há mais de um ano
que não vamos até a Regional, mesmo sendo do lado da
nossa casa. Mas hoje nem podemos ir, porque a Regional
está fechada. Não tem um Paviess, nem uma luva de cano!
As portas estão fechadas! A Regional da Região 5, com todo
respeito que temos para com as pessoas que passaram por
lá, pessoas como o Marcelo que sempre se esforçou ao
máximo para nos atender, não funcionou.
Vereador Chiabai, Vossa Excelência falou muito
bem, mas não estamos preocupados com a orla da cidade.
Estamos preocupados com a Rua Jurandir Ferreira, com a
Rua Muriaé e com a Rua Cecília, porque só com a chuvinha
que caiu ontem elas já estão intrafegáveis. Na entrada da
Metalúrgica União já tem um buraco de todo tamanho.
Não estamos subestimando a nossa orla, mas a orla
está trafegável, enquanto as nossas ruas não foram nem
patroladas. É uma vergonha não ter nem uma rua patrolada
no bairro! E hoje ninguém passa na Rua Muriaé. Tem um
morador que é cadeirante e que precisa dar uma volta de
quase um quilômetro e meio, pois não consegue andar
cento e cinquenta metros na rua alagada para chegar até o
ponto de ônibus.
Não queríamos mais falar sobre esse assunto, até
porque a Administração está chegando no final de mandato,
mas como falamos na Sessão passada, nosso compromisso
vai até o dia 31 de dezembro. E deveria ser o compromisso
da Prefeitura também. Com todo respeito que temos pelo
Prefeito, estamos tentando marcar uma reunião com ele
para dar um abraço nele, mas não conseguimos. A
Assessoria do Prefeito não nos tem permitido dar um abraço
nele.
Então, queremos dizer que o problema das
Regionais é muito sério. Não vemos problema por ser verão,
mas por causa das chuvas que virão e deixarão nossas ruas e
estradas esburacadas, e não tem um pedaço de cano, uma
junta nem um tampão para consertar uma rede de esgoto
quebrada.
Concordamos que o Prefeito talvez não saiba o que
está acontecendo, mas achamos que para desfazer os
contratos o Prefeito tem que assinar. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Osvaldo Maturano, pelo tempo de
quinze minutos.
Ausente.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Zé Nilton, pelo
tempo de quinze minutos.
O SR. ZÉ NILTON – Sr. Presidente, declino!
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: Almir Neres, Anadelso
Pereira, Andinho Almeida, Belarmino Belo, Duda da Barra,
Ivan Carlini, João Artem, Marcos Rodrigues, Ricardo Chiabai,
Rogério Cardoso, Valdir do Restaurante, Valter Rocon,
Wedson Boneli e Zé Nilton.
Sr. Presidente, responderam à chamada 14
(quatorze) Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Há quorum.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da
Pauta da Ordem do Dia.
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EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
Está encerrada a Sessão.
(A Sessão foi encerrada às 09h33min.)

SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SÉTIMA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o Sr.
Vereador Joel Rangel a ocupar a 1ª Secretaria, e proceder à
chamada dos Srs. Vereadores para efeito de verificação de
quorum, para abertura da Sessão.
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
respondem os Srs. Vereadores: Anadelso Pereira, Andinho
Almeida, Arnaldinho Borgo, Belarmino Belo, Duda da Barra,
Ivan Carlini, João Artem, Joel Rangel, Osvaldo Maturano,
Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Valdir do Restaurante,
Valter Rocon, Wedson Boneli e Zé Nilton.
Sr. Presidente, responderam à chamada 15 (quinze)
Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Há quorum
para abertura da Sessão.
(A Sessão foi aberta às 09h09min.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o
Sr. Vereador Rogério Cardoso a proceder à leitura da
Bíblia.

(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da
Ordem do Dia.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à Pauta da Ordem do Dia, passa-se à
leitura da Pauta da próxima Sessão.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da
Pauta da próxima Sessão.
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da
próxima Sessão.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à leitura da Pauta da próxima Sessão,
passa-se à fase das Explicações Pessoais.
O SR. 1º SECRETÁRIO – (MARCOS RODRIGUES) – Sr.
Presidente, não há nenhum Vereador inscrito.
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:

(O Sr. Rogério Cardoso procede à leitura de um
texto bíblico.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o Sr.
Vereador Wedson Boneli a ocupar a 2ª Secretaria, e
proceder à leitura da Ata da Sessão anterior.
(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.
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(O Sr. 1º Secretário procede à leitura dos
Expedientes.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à leitura dos Expedientes, passa-se aos
Oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Ricardo Chiabai,
pelo tempo de quinze minutos.
O SR. RICARDO CHIABAI – Sr. Presidente, declino!
O SR. PRESIDENTE – (JOEL RANGEL) - Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Ivan Carlini, pelo tempo de quinze
minutos.
O SR. IVAN CARLINI – Sr. Presidente, declino!
O SR. PRESIDENTE – (JOEL RANGEL) - Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Wedson Boneli, pelo tempo de
quinze minutos.
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(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da
próxima Sessão.)
O SR. JOEL RANGEL – Sr. Presidente, pela ordem!
Queremos pedir aos Vereadores que ainda têm processo
para relatar em suas Comissões que remetam para o
Departamento Legislativo para que possamos incluí-los na
Pauta. Portanto, se há algum processo que ainda esteja em
alguma Comissão e que precisa ser relatado, que seja
encaminhado ao Departamento Legislativo, para que
possamos incluir nas Pautas das próximas Sessões.
Lembramos que para a próxima Sessão só temos Moções de
Aplauso na Pauta.
O SR. BELARMINO BELO - Sr. Presidente, pela
ordem! É pertinente o pedido do Vereador Joel Rangel,
porque tem projeto de nossa autoria que está nas
Comissões há mais de um ano. Então, se tem projetos nas
Comissões, vamos agilizar para liberá-los!

O SR. WEDSON BONELI – Sr. Presidente, declino!
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Não havendo
fase destinada 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: Anadelso Pereira, Arnaldinho
Borgo, Andinho Almeida, Belarmino Belo, Duda da Barra,
Ivan Carlini, João Artem, Joel Rangel, Osvaldo Maturano,
Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Valdir do Restaurante,
Valter Rocon, Wedson Boneli e Zé Nilton.
Sr. Presidente, responderam à chamada 15 (quinze)
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. BELARMINO BELO – Sr. Presidente, pela
ordem! Gostaríamos de justificar a ausência do Sr. Vereador
Almir Neres nesta Sessão, pois o mesmo está em Colatina
acompanhando seu filho que foi submetido a uma cirurgia.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Findo o
tempo destinado à Pauta da Ordem do Dia, passa-se à
leitura da Pauta da próxima Sessão.
Convido o Sr.1º Secretário a proceder à leitura da
Pauta da próxima Sessão.

O SR. JOÃO ARTEM - Sr. Presidente, pela ordem! Na
Comissão de Finanças distribuímos todos os Projetos aos
Membros das Comissões, para dar celeridade aos mesmos.
Não sabemos se este, que o Vereador Belo está citando,
ainda continua na Comissão de Finanças.
Neste momento estamos nos preocupando com a
Lei Orçamentária. Por isso, mais uma vez, queremos fazer
um apelo aos Srs. Vereadores para que apresentem as suas
Emendas.
Vamos colocar o dia 30 de novembro como o último
prazo para proposição de Emendas.
O Vereador Andinho, por exemplo, já apresentou
Emendas, assim como alguns Vereadores desta Casa.
Queremos dizer que por este ano ser o final do
mandato da atual gestão, com certeza a próxima
Administração vai querer fazer alguma interferência no
Orçamento. Então, precisamos que os Vereadores que
queiram fazer qualquer tipo de Emenda se antecipem, para
que a Comissão tenha tempo de analisar, porque teremos de
aprovar até o dia 15 de dezembro!
Então, o dia 30 de novembro será o último prazo
para apresentação de Emendas!
Pode ser assim, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Pode!
O SR. JOÃO ARTEM - Sr. Presidente, pela ordem!
Então, está combinado!
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à Pauta da Ordem do Dia, passa-se à
leitura da Pauta da próxima Sessão.
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Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da
Pauta da próxima Sessão.
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da
próxima Sessão.)
O SR. JOEL RANGEL – Sr. Presidente, pela ordem!
Pedimos aos Vereadores que ainda têm processo de sua
autoria que ainda não foram votados, que solicitem Regime
de Urgência Simples, ou mesmo Especial, para que
possamos apreciá-los.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à leitura da Pauta da próxima Sessão,
passa-se à fase das Explicações Pessoais.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Joel Rangel, pelo
tempo de cinco minutos.
O SR. JOEL RANGEL – (Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, senhoras e senhores, fazemos o
registro da presença da equipe de fiscalização da Vigilância
Sanitária, muito importante para o desenvolvimento do
município. A tarefa da fiscalização está ligada diretamente
ao exercício das atividades comerciais e econômicas da
cidade. Portanto, é importante a presença de vocês aqui
conosco na nossa Sessão.
O Vereador João Artem falou sobre a Lei
Orçamentária, uma peça importante para a organização da
administração pública, sobretudo neste momento de
transição, em que se avizinha a próxima administração e que
certamente vai querer se aprofundar sobre a peça que já
chegou à Câmara. E necessariamente precisaremos discutir o
Orçamento do ano que vem, mas também pensando no que
a próxima gestão pública municipal tem como seu
planejamento, principalmente nesse primeiro ano de
governo. Então, é importantíssimo que essa peça
orçamentária seja discutida com todos nós, mas olhando
para frente, olhando para o futuro e pensando na próxima
Administração, com toda responsabilidade que a Casa
sempre teve quando analisou a Lei Orçamentária Anual. O
Prefeito eleito já tem a cópia da Lei Orçamentária que foi
apresentada à Câmara, exatamente para que ele conheça
aquilo que foi projetado para o exercício de 2017. É
importante para que principalmente nos primeiros cem dias
ele possa estabelecer dentro da Lei Orçamentária Anual,
aquilo que o município planejou neste ano, para o ano de
2017.
Então, é importante que na nossa avaliação este
ano, quando votarmos, tenhamos a preocupação de olhar
para o futuro da cidade, mas a partir da nova administração.
Essa é uma responsabilidade que devemos ter com o futuro
da cidade de Vila Velha.
Queremos levantar um ponto específico sobre a
transição porque consideramos republicana a postura que o
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atual Prefeito teve, colocando toda a Administração à
disposição do Prefeito eleito e da sua equipe de transição
para conhecer os dados, ter acesso às informações e ter um
diálogo responsável com a cidade. Diante disso vemos a
preocupação e a responsabilidade que o administrador
sempre deve ter, independente da sua posição no senário
eleitoral ou político. Isso é muito importante para que o
próximo Prefeito tenha tranquilidade e em nome do
município de Vila Velha, o Prefeito não pode ter a vaidade
de querer fazer uma transição ruim. A transição quando é
boa, é boa para o município. Chamamos isso de
responsabilidade com o presente, mas sobretudo com o
futuro. Essa transição é importante, porque levanta todas as
informações e os dados necessários dos contratos e
convênios, para que o Município possa passar ao Prefeito
eleito e a equipe de transição.
Fazemos esse registro porque consideramos muito
importante esse ato, mas não como Vereador e sim como
cidadão. Queremos que seja uma transição responsável em
nome da cidade. Quem irá ganhar com isso é a cidade,
porque o gestor não é dono da administração. Ele
representa o anseio de toda a cidade, e esse anseio é que a
transição seja bem feita, para que o futuro Prefeito tenha
tranquilidade para iniciar a sua gestão. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Osvaldo Maturano, pelo tempo de
cinco minutos.
O SR. OSVALDO MATURANO – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srs. Vereadores e demais presentes
nesta Sessão, bom dia. Queremos cumprimentar o nosso
amigo Marcelo e o Dr. Amasias.
Sr. Presidente, gostaríamos de agradecer aos
nobres colegas Vereadores por terem votado favoráveis ao
Projeto Renascer. Esse Projeto visa estimular nas crianças o
aprendizado da música. Esse Projeto é feito em Jaburuna, na
divisa com a Glória, é gratuito e ministrado pelo pessoal da
Banda da Polícia Militar. Muitas vezes aprovamos um
Projeto, mas não conhecemos a história dele. Aprovamos há
pouco um projeto do Presidente Ivan Carlini, da Associação
Águas Vivas, mas não conhecemos o mesmo e nem para que
ele serve.
O Projeto Renascer é liderado pelo Oficial da PM, o
Maestro Elicelmo, e conta com a participação de muitas
crianças. Recebemos, através do facebook, relatos de
crianças que se formaram, e essas crianças estão afastadas
das ruas e das drogas.
Então, esta Casa hoje deu uma contribuição muito
grande ao Município, no sentido de afastar as crianças do
mau caminho e encaminhá-las para o bem. Por isso,
gostaríamos de agradecer a cada um dos senhores que
votaram favorável ao projeto; agradecer ao 1º Secretário,
Vereador Joel; as meninas da Taquigrafia e ao Diretor do
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Departamento Legislativo, Pedro Mendes. Porque na
correria do dia a dia não nos detemos nas pequenas coisas,
nos detalhes, mas a riqueza está nos detalhes.
Gostaríamos de saudar, de forma muito respeitosa,
as nossas amigas da Vigilância Sanitária, que executam um
trabalho fantástico. Muitas vezes os colegas não dão conta,
pois não demandam determinados setores, mas nós
demandamos muito o setor de Vigilância Sanitária e também
o setor de Registro de Empresas, cujo responsável é a
Andressa, agora Subsecretária. Estávamos comentando com
o Presidente Ivan que a Luciene tem feito um trabalho
fantástico. Um trabalho de união e reorganização da equipe,
pois ela é efetiva e tem quase trinta anos de trabalho na
Secretaria de Saúde, e está perto de se aposentar. O
Presidente Ivan até comentou conosco, que nem parece,
porque ela não externa uma idade de trabalho tão grande.
Mas ela tem uma história bacana ali na Vigilância Sanitária, e
temos fé que ainda este ano vamos anunciar que será
abolida a exigência sanitária para algumas atividades da
cidade. Isso é algo histórico para o Município de Vila Velha;
isso é algo que rompe o ciclo negativo de oprimir a atividade
econômica da cidade!
Por fim, queremos fazer uma observação sobre o pó
preto da cidade: Vila Velha é uma das cidades que mais
sofrem, junto com Vitória, com a questão do pó preto.
Estamos sem monitoramento, o que é uma vergonha para o
Município de Vitória, para o Município de Vila Velha e uma
vergonha ainda maior para o Governo do Estado porque ele
tem um órgão ambiental que não funciona! A nosso ver, o
IEMA e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado são órgãos
“fantoches” do Estado do Espírito Santo, porque não estão
funcionando! Muito obrigado! (Muito bem!)
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 09h31min.)
SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SÉTIMA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2016.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o Sr.
Vereador Joel Rangel a ocupar a 1ª Secretaria, e proceder à
chamada dos Srs. Vereadores para efeito de verificação de
quorum, para abertura da Sessão.
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O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
respondem os Srs. Vereadores: Almir Neres, Anadelso
Pereira, Andinho Almeida, Arnaldinho Borgo, Belarmino
Belo, Duda da Barra, Ivan Carlini, Joel Rangel, Marcos
Rodrigues, Osvaldo Maturano, Ricardo Chiabai, Rogério
Cardoso, Valdir do Restaurante, Valter Rocon, Wedson
Boneli e Zé Nilton.
Sr. Presidente, responderam à chamada 16
(dezesseis) Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Há quorum
para abertura da Sessão.
(A Sessão foi aberta às 17h04min.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o
Sr. Vereador Belarmino Belo a proceder à leitura da
Bíblia.
(O Sr. Belarmino Belo procede à leitura de um
texto bíblico.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Convido o Sr.
Vereador Wedson Boneli a ocupar a 2ª Secretaria, e
proceder à leitura da Ata da Sessão anterior.
(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
Expedientes.)
O SR. PRESIDENTE – (JOEL RANGEL) – Findo o
tempo destinado à leitura dos Expedientes, passa-se ao
horário dos Oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Ivan Carlini,
pelo tempo de quinze minutos.

O SR. IVAN CARLINI – Sr. Presidente, declino.

3926– Diário do Poder Legislativo Municipal
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Zé Nilton, pelo tempo de quinze
minutos.

O SR. ZÉ NILTON – (Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente e Srs. Vereadores, desejamos uma boa tarde para
todos. Saudamos os Membros da Mesa Diretora, os colegas
Vereadores e em especial todos aqueles que nos prestigiam,
acompanhando os nossos trabalhos nesta Casa.
Queremos ressaltar a importância do Dia da
Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de
novembro, onde em todo o País utilizamos esta data como
símbolo e referência para que possamos refletir sobre a
questão do negro em nosso País.
Vamos ler um texto que fala um pouco sobre esse
dia, para que possamos continuar refletindo durante todo
ano sobre a questão do negro no nosso País:
“O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra,
celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente
pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz
referência à morte de Zumbi dos Palmares, o então líder do
Quilombo dos Palmares, situado entre os Estados de Alagoas
e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi
morto em 1695 por Bandeirantes liderados por Domingos
Jorge Velho. A data da sua morte, descoberta por
historiadores no início da década de 1970, motivou
membros do movimento negro unificado contra a
discriminação racial, em um congresso realizado em 1978,
no contexto da Ditadura Militar brasileira, a eleger a figura
de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros
escravizados no Brasil, bem como a luta que seus
descendentes reivindicam.
Com a redemocratização do Brasil e a promulgação
da Constituinte em 1988, vários segmentos da sociedade,
inclusive os movimentos sociais como o movimento negro,
obtiveram maior espaço no âmbito das discussões e
decisões políticas. A Lei de Preconceito de Raça ou Cor,
número 7.716, de 05 de janeiro de 1989 e Leis como as de
Quotas Raciais, no âmbito da educação superior,
especificamente na área da educação básica a Lei nº 10.639,
de 09 de janeiro de 2003 que instituiu a obrigatoriedade do
ensino da história e cultura afro-brasileira, são exemplos de
legislações que preveem certa reparação aos danos sofridos
pela população negra na história do Brasil. A figura de Zumbi
dos Palmares é especialmente reivindicada pelo movimento
negro como símbolo de todas essas conquistas, tanto que a
Lei instituiu o Dia da Consciência Negra, que também foi
fruto dessa reivindicação. O nome de Zumbi, inclusive, é
sugerido nas diretrizes curriculares nacionais para educação
das relações étnico-raciais e para o ensino de história e
cultura afro-brasileira e africana, como personalidade a ser
abordada nas aulas de história no ensino básico, como
exemplo da luta dos negros no Brasil.
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Essa sugestão orienta-se como uma das
determinações da Lei 10.639, que diz no artigo 16, parágrafo
primeiro: “o conteúdo programático a que se refere o caput
deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos
africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinentes à história do Brasil”.”
É importante que registremos essa data no
momento que vivemos no mundo e no Brasil, um momento
de extrema intolerância com as diferenças, uma intolerância
que chega a agressão física e verbal, pública e direta, onde
assistimos representantes do povo pregando ódio racial e de
diversas dimensões. Onde temos eleições nos Estados
Unidos elegendo o candidato que discrimina e propaga o
ódio contra as mulheres, os imigrantes, os negros e as
minorias. Temos na Europa diversos países que terão
eleições, onde a extrema-direita avança de maneira gigante.
Temos no nosso País um processo de discussão política onde
é pregada a intolerância e o ódio contra aqueles que pensam
diferente. É nesse ambiente que se discute a discriminação
contra a mulher, contra o negro, contra o idoso, contra a
criança e contra diversos pensamentos diferentes da nossa
sociedade. Não fazer a reflexão sobre essas diferenças,
sobre esse processo, pode nos levar a um País, que tem a
maioria formada por cidadãos mestiços, e que não iremos
reconhecer. Isso pode ir para a sala de aula, para o cinema e
outros lugares, inclusive dentro desta Câmara.
Temos no Congresso Nacional Deputados
representantes do povo, que se dirigem de forma
desrespeitosa às mulheres, e passa como sendo comum.
Discutem a questão do estupro no Brasil, mas a culpa é da
mulher; discutem a questão da criminalidade contra o negro,
mas a culpa é do negro; discutem vários outros temas, mas a
culpa fica sobre o cidadão que representa essas faixas
discriminadas.
Ontem não foi apenas a data da Consciência Negra,
mas sim um dia de reflexão que todos temos que fazer.
Porque se queremos uma sociedade mais justa, que os
nossos filhos e netos vivam em um País democrático e justo,
temos que começar dando exemplo onde a tolerância
religiosa, política e de credo sejam um bem maior para
todos nós.
Não é porque a pessoa frequenta um Centro de
Umbanda, porque é negro e pobre que tem que ser
discriminado e rechaçado. Não é porque é negro que deve
ser desqualificado numa entrevista de emprego.
Acostumamos ao fato dos negros nos servirem como
empregados domésticos, mas não servem para dirigir uma
empresa estatal. Isso é uma realidade que temos que
debater para que se reverta! Não é em um País assim que
queremos viver. Por mais que a direita retrógrada e atrasada
deste País bata no peito e fale que tem que mudar, deveria
mudar para avançar e não para o retrocesso da
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antidemocracia e da discriminação. Não podemos ir para o
retrocesso de uma sociedade fechada que fecha seus olhos
para as crianças pobres, para os negros e para os
discriminados de forma geral.
Trazemos essa reflexão a todos os nobres pares e
também àqueles que nos assistem.
O Sr. Arnaldinho Borgo – Vereador Zé Nilton, um
aparte! Hoje também falaríamos sobre esse tema que Vossa
Excelência acabou de explanar, ou seja, o Dia da Consciência
Negra, comemorado ontem, dia 20 de Novembro. Nesse dia
morreu o guerreiro líder do Quilombo dos Palmares, data de
comemoração sugerida pelo Poeta Oliveira Silveira.
Então, gostaríamos de fazer um convite a todos os
Srs. Vereadores e demais presentes, para a Sessão Solene
que iremos realizar aqui, neste Plenário, sexta-feira, às 19
horas, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Cada
Vereador indicará uma pessoa para receber a homenagem.
Gostaríamos de dizer que Vossa Excelência fez uma
fala muito bonita sobre o Dia da Consciência Negra, e para
contribuir com seu discurso queremos lembrar que na frente
da Assembleia Legislativa tem um monumento sobre a
resistência da comunidade negra do Espírito Santo, que é a
estátua do Guerreiro Zulu. O monumento é uma obra do
artista Irineu Ribeiro.
O SR. ZÉ NILTON – Agradecemos a contribuição,
entretanto, mais do que monumentos, precisamos mudar a
consciência das pessoas sobre os negros, as mulheres e
outras situações.
Gostaríamos de falar sobre o Novembro Azul, que é
um mês voltado para a questão da saúde masculina, e
ressalta a importância da Secretaria de Saúde que fez um
trabalho muito importante. Foi uma ação para atender
exclusivamente a população masculina, nos Terminais de
São Torquato e Itaparica. Essa iniciativa faz parte da
campanha Novembro Azul, voltada para a conscientização
da população masculina, sobre a importância dos cuidados
preventivos com a saúde. Vai até o final do mês, nas
Unidades Municipais de Saúde, onde os homens poderão
receber atendimentos especializados e encaminhamentos
específicos para exames e consultas médicas.
Nesta Sessão, estamos lembrando a necessidade de
promover
uma
identificação
na campanha
de
conscientização popular, para disseminar ainda mais os
cuidados preventivos, as causas e os tratamentos para as
principais doenças que acometem a população masculina.
Somente nos três dias da ação, realizada nos
Terminais do Transcol, na semana passada, a equipe da
Secretaria Municipal de Saúde abordou 455 cidadãos. No
Terminal de São Torquato, 161 homens receberam
atendimento, onde a equipe identificou três casos de sífilis.
É importante ressaltar o aumento de casos de sífilis
no Estado do Espírito Santo! Isso ainda não foi devidamente
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debatido e levado ao conhecimento da população!
Estamos com um aumento assustador de casos de sífilis
em nosso Estado. A nosso ver, esse debate tem de chegar à
população, para que haja prevenção.
As pessoas que participaram e tiveram exames
indicativos de sífilis foram encaminhadas para o Centro de
Referência, Centro de Testagem e Aconselhamento em
DST/HIV/AIDS e Hepatites – (CTA).
Já que eles se encontravam na faixa etária para
rastreamento de câncer de próstata, ou que apresentavam
algum sinal ou sintoma que necessitavam da avaliação
clínica, foram orientados a procurar as Unidades de Saúde
da sua região.
Durante as abordagens não houve necessidade de
fazer nenhum encaminhamento para o serviço de
emergência.”
Então, são temas importantes que agora em
novembro queremos ressaltar. Queremos parabenizar a
Secretaria de Saúde e a Prefeitura pela iniciativa, indo aos
Terminais, onde a população passa num grande fluxo para
fazer abordagens aos homens, incentivando-os a fazer o
exame de próstata, o toque, porque quanto mais cedo você
diagnosticar o câncer de próstata, com certeza o resultado
do tratamento será muito mais eficiente, quando se
consegue detectar esse diagnóstico, com mais clareza e
antecedência. É um exame simples, que você pode fazer de
várias maneiras, inclusive através de exame de sangue e
através do toque.
É importante que neste mês possamos fortalecer
essa necessidade.
Queremos ressaltar também, diante do primeiro
tema, a importância da realização do evento que será feito
pelo Vereador Arnaldinho Borgo. Inclusive queremos
parabenizá-lo por isso! Esperamos que esta Câmara convide
publicamente a população para participar. (Muito bem)
O SR. ARNALDINHO BORGO – Sr. Presidente, pela
ordem! Queremos registrar a presença do Dr. Ercias
Rodrigues de Souza. Seja bem-vindo a esta Casa que o
acolhe muito bem! Obrigado pela presença!
O SR. JOEL RANGEL – Sr. Presidente, pela ordem!
Esta Casa agradece mais uma vez a presença do Procurador
da República, Dr. Ercias Rodrigues de Souza, que inclusive já
esteve conosco em um momento importante.
O Presidente Ivan e demais Vereadores desta Casa
o convidam para fazer parte da Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Belarmino Belo, pelo tempo de
quinze minutos.
O SR. BELARMINO BELO – Sr. Presidente,
cederemos cinco minutos do nosso tempo ao Sr. Vereador
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Duda da Barra, cinco minutos ao Sr. Vereador Andinho
Almeida e falaremos os cinco minutos restantes.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Duda da Barra, pelo tempo de cinco
minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Belarmino Belo.
O SR. DUDA DA BARRA – (Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, agradecemos os cinco
minutos cedidos pelo Sr. Vereador Belarmino Belo.
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, saudamos o
Procurador da República, Dr. Ercias Rodrigues de Souza, o
Suplente de Vereador, Tita, o Capitão Siqueira, eleito
Vereador, o Zé Pão e o Professor Edson, que é da nossa
Região 5. Queremos dizer que é com muita alegria e
satisfação que voltamos a esta tribuna, para saudar todos.
Queremos comunicar que depois de muita luta dos
dezessete Vereadores desta Casa, cobrando sempre a
mesma coisa na pessoa dos Vereadores Arnaldinho, Valter,
Zé Nilton, Osvaldo Maturano e outros que participaram do
debate sobre a proteção da ponte que liga Vila Velha a
Vitória, mais conhecida como 3ª Ponte, neste exato
momento está ocorrendo uma votação inédita na
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, de um projeto de
autoria do Deputado Euclério Sampaio, que diz respeito a
instalação de uma proteção na 3ª Ponte.
Essa ponte tem ceifado a vida de muitas pessoas.
Nem a própria Rodosol, que é a concessionária, tem
coragem de informar quantas pessoas já perderam a vida ali.
E após vários debates e vários questionamentos nesta
tribuna, estivemos em uma reunião com a Rodosol,
juntamente com o Vereador Valter Rocon, com o Presidente
da Comunidade da Barra, Denivaldo e o Vereador
Arnaldinho, tivemos a oportunidade de discutir esse assunto
frente a frente com o Superintendente da Rodosol, o
Dadalto. E chegamos ao extremo ao dizer que se ele não
pudesse colaborar no sentido de frear o número de suicídios
na ponte, que colocasse um ponto de ônibus para que as
pessoas não precisem parar o carro ou a moto para se jogar
da ponte. Isso, após ele ter dito com todas as palavras que a
ponte não contribui em nada para o número elevado de
suicídios, pois as pessoas poderiam se atirar dos prédios,
subir no poste, usar agrotóxico ou dar um tiro na cabeça.
Por isso, em nome de todos os Vereadores desta
Casa, parabenizamos a atitude do Deputado Euclério
Sampaio, pela apresentação desse projeto. Pedimos a Deus
que todos os Deputados daquela Casa aprovem esse
projeto. É de suma importância para que não vejamos mais
as pessoas pularem da 3ª Ponte. Ficamos felizes em ver que
além de nós, os dezessete Vereadores desta Casa tem
também um Parlamentar na Assembleia Legislativa que se
preocupa com isso.
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Sr. Presidente e Srs. Vereadores, queremos dizer
que ontem não foi o dia do negro, porque o dia do negro,
são todos os dias. O negro faz parte da nossa vida e tem que
haver punição para quem os discrimina. Temos os nossos
avós, nossos tios, e quando não temos um negro na família,
arrumamos um sogro ou uma sogra negros. Muito obrigada!
(Muito bem!)
O SR. RICARDO CHIABAI – Sr. Presidente, pela
ordem! Gostaríamos de convidar a todos para participarem
de uma Tribuna Livre, nesta Casa, às 17 horas da próxima
segunda-feira, onde virá um Arquiteto e Urbanista que irá
trazer uma proposta concreta, que irá resolver o problema
do suicídio e também da mobilidade urbana na 3ª Ponte.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Andinho Almeida, pelo tempo de
cinco minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Belarmino Belo.
O SR. ANDINHO ALMEIDA – (Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores, primeiramente
gostaríamos de agradecer ao Vereador Belo pelo tempo
cedido, e também saudar todos os presentes e de forma
especial nosso amigo Horácio, do Conselho de Cultura; o PM
Chico Siqueira, Vereador eleito; seu Suplente Tita e o
Procurador da República, Dr. Ercias.
Neste último fim de semana participamos de uma
reunião importante do nosso Partido, o PV, no Município de
Viana. Conhecemos várias pessoas do Partido que foram
eleitas nas últimas eleições, tanto os Vereadores quanto os
Prefeitos e vices eleitos. Apesar de não termos tido êxito no
último pleito como vice do candidato Neucimar, fomos
convidados assim mesmo daquele encontro.
O PV conseguiu eleger os Prefeitos de Viana, de
Brejetuba e de Iúna. O Partido vem crescendo a cada nova
eleição, e elegeu candidatos em 35 Municípios dos 78 que
existem no Estado. Passamos de 35 Vereadores para 47,
lançamos candidatos a Prefeito em várias cidades do Estado,
e tivemos êxito em três cidades.
O Prefeito Gilson Daniel mostrou a capacidade que
teve nesses quatro anos de mandato, e teve o maior índice
de aprovação de todos os Prefeitos do Estado. Ele mostrou
sua capacidade de gestão usando sua criatividade. Ele
conseguiu reduzir custos com a coleta de lixo, ganhando o
Prêmio Selo Social, pois colocou os presos para fazerem a
coleta do lixo da cidade. Isso fez com que os custos fossem
reduzidos, e os detentos tiveram suas vidas socializadas,
integradas com a sociedade, bem como recebem um salário
e ainda uma redução na pena.
Então, precisamos valorizar gestores que têm
criatividade, não só visão de gestão como o Gilson Daniel.
Ele conseguiu executar 200 obras naquele Município, coisa
que Prefeito algum tinha feito. Esse jovem Prefeito do PV
chegou e revolucionou com sua gestão moderna,
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democrática e participativa. Foi debatido o Orçamento
Participativo, a questão da área social da cidade, e isso levou
a esse percentual assustador de quase 80% em aprovação
do Prefeito Gilson Daniel pela população.
Queremos destacar que gestores novos que surgem
não devem apenas vislumbrar a questão financeira, mas
também social, mas isso Gilson fez. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
palavra ao Sr. Vereador Belarmino Belo, pelo tempo de cinco
minutos.
O SR. BELARMINO BELO - Sr. Presidente, declino.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado ao horário dos Oradores Inscritos, passa-se
à leitura da Pauta da Ordem do Dia.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à chamada
dos Srs. Vereadores para efeito de verificação de quorum,
para a leitura da Pauta da Ordem do Dia.
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
respondem os Srs. Vereadores: Almir Neres, Anadelso
Pereira, Andinho Almeida, Arnaldinho Borgo, Belarmino
Belo, Duda da Barra, Ivan Carlini, Joel Rangel, Marcos
Rodrigues, Osvaldo Maturano, Ricardo Chiabai, Rogério
Cardoso, Valdir do Restaurante, Valter Rocon, Wedson
Boneli e Zé Nilton.
Sr. Presidente, responderam à chamada 16
(dezesseis) Srs. Vereadores.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Há quorum
para a leitura da Pauta da Ordem do Dia.
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 Pauta da Ordem do Dia, passa-se à
leitura da Pauta da próxima Sessão.
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da
Pauta da próxima Sessão.
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da
próxima Sessão.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o
Vereador Joel Rangel a proceder à entrega de Moções de
Aplauso ao Sr. Juarez Dutra Rocha e às crianças Mariana
Pereira Lopes Rangel e Arthur Galvão Padilha Amorim, pelos
relevantes serviços prestados ao nosso Município.
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(O Sr. Vereador Joel Rangel procede à entrega das
Moções de Aplauso.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o
Exmo. Sr. Procurador da República, Dr. Ercias Rodrigues de
Souza, para receber o Título de Cidadão Vila-Velhense,
proposto pelo Sr. Vereador Osvaldo Maturano, em nome
desta Câmara.
(O Dr. Ercias Rodrigues de Souza recebe o Título de
Cidadão Vila-Velhense.)
O SR. PRESIDENTE – (ZÉ NILTON) – Queremos fazer
uma homenagem aos nossos Poetas, que aqui estiveram e
muito nos honram, porque a nosso ver a literatura é um
caminho para essa juventude, em virtude da cultura.
De acordo com o Regimento Interno desta Câmara
não pudemos permitir que eles fizessem a leitura de seus
poemas.
O Vereador Joel Rangel vai ler o poema da jovem
Poetiza Mariana.
Nós tomamos a liberdade, não à altura do jovem
Poeta Artur, para ler o seu poema, que diz:
“Tempo.
O tempo que nós temos é precioso como o ouro.
E se aproveitarmos bem, será um tempo
duradouro.
Cada segundo, minuto, hora e dia pode ser uma
poesia
Para ser a fantasia
Do seu longo viver.
Tempo, são duas coisas que servem para tudo.
Se chover hoje de tarde, com guarda-chuva.
Eu vou poupar o tempo que me enxugar.
Mas se porventura o meu relógio eu perder,
Como vou saber a hora, para parar de não saber?
Hoje vejo então que demora o tempo que for,
Tudo irá acontecer,
Desde que tenha amor.”
Autor: Arthur Galvão Padilha Amorim.
Queremos dizer aos pais dos jovens poetas que esta
Sessão é gravada e filmada, e que eles poderão solicitar uma
cópia à Mesa Diretora.
O SR. JOEL RANGEL – Sr. Presidente, pela ordem!
Queremos fazer dois registros. O primeiro, para falar da
importância da Academia de Letras de Vila Velha para a
cultura do Município, uma Instituição importantíssima que
precisa do nosso apoio e do reconhecimento público da
cidade, pelo trabalho que desenvolve e que favorece a Arte,
a Cultura e a Letra, apoiando iniciativas tão singelas, como a
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dessas duas crianças que se destacam, quando se
apresentam lá nos eventos da Academia.
O segundo, para ressaltar a presença dos
Acadêmicos, que saíram de seus afazeres para vir aqui
prestigiar os jovens Poetas, Mariana e Arthur, que têm
brilhado.
O Poema do Arthur já está registrado nos Anais
desta Casa. Agora, vamos ler o Poema da jovem Poetiza
Mariana Rangel, que também ficará registrado nos Anais
desta Casa, que diz:
“Primavera.
Ah! Primavera!
Você, com muitas flores, muitas cores, muitos
odores,
Você com rosas, beija-flores, muitos amores.
Campos verdes, dias de chuva, dias de sol,
Primavera, dias no lago, pegando peixes no anzol.”

Vila Velha- ES, quinta-feira ,29 de dezembro de 2016
exames. Parabenizamos todos os homens que passaram
pelo Terminal e se propuseram a realizar os exames.
Parabenizamos o Prefeito Rodney Miranda, a
Secretária Andrea Passamani e toda sua equipe porque
trabalhos como esse precisam chegar até o povo. E nada
melhor do que os Terminais de ônibus, onde passam
milhares de pessoas todos os dias. Muito obrigado! (Muito
bem!)
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 18h18min.)

O SR. OSVALDO MATURANO – Sr. Presidente, pela
ordem! O Dr. Ercias é Procurador da República, capixaba, de
Marataíses, que integra a força de investigação da equipe da
Lava Jato aqui no Espírito Santo e volta para Curitiba, para
concluir o trabalho lá. Ele é motivo de orgulho para o
Espírito Santo e para o povo capixaba. Ele tem serviço lá de
monte, e não precisa dizer da importância do seu trabalho,
porque o próprio trabalho se explica por si só.
Então, pedimos que Vossa Excelência conceda a
palavra ao Dr. Ercias, pois temos certeza que ele preparou
pelo menos cinco minutos de fala para o povo do Espírito
Santo, e para ficar registrado nesta casa de Leis, a passagem
dessa ilustre figura que nos honra e que foi agraciado com o
Título de Cidadão Vila-Velhense.
(O Dr. Ercias Rodrigues de Souza faz uso da
palavra.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o
tempo destinado à leitura da Pauta da próxima Sessão,
passa-se às Explicações Pessoais.
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Duda da Barra,
pelo tempo de cinco minutos.
O SR. DUDA DA BARRA – (Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, não podemos deixar de
fazer um registro em nome da Comissão de Saúde,
juntamente com os Vereadores Valdir do Restaurante e
Almir Neres, pelo belíssimo trabalho realizado pela
Secretaria de Saúde nos Terminais do município de Vila
Velha, levando o Novembro Azul aos munícipes. Foi um
trabalho fantástico de todos os funcionários da nossa
Secretaria de Saúde.
Parabenizamos a todos em nome da Secretária
Andrea Passamani, assim como todos os cidadãos que
pararam para ouvir, para relatar seus fatos e fazer os
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HINO OFICIAL DE VILA VELHA
CIDADE ENCANTADA
Letra e música: Sérgio Vilella de Moraes
Venha de onde vier
Vamos chegando devagar
Veja a beleza desta terra.
Com o seu povo feliz sempre a cantar.
Sob a colina sagrada
Vasco Coutinho fundou
A cidade encantada
Que a Virgem Santa abençoou.
Homens, mulheres, crianças
Juntos num só coração
Para frente Vila Velha querida
Pela grandeza da nossa nação.
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