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ATAS DAS SESSÕES

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo
destinado à leitura dos Expedientes, passa-se ao horário dos
Oradores Inscritos.
VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO (ORDINÁRIA) DA
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Ricardo Chiabai,
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
pelo tempo de quinze minutos.
LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2018.
O SR. RICARDO CHIABAI – Sr. Presidente, vamos
ceder dez minutos do nosso tempo ao Sr. Vereador
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o Sr.
Arnaldinho Borgo, e declinaremos do tempo restante.
Vereador Osvaldo Maturano a ocupar a 1ª Secretaria, e
proceder à chamada dos Srs. Vereadores para efeito de
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Concedo a
verificação de quorum, para abertura da Sessão.
palavra ao Sr. Vereador Arnaldinho Borgo, pelo tempo de dez
minutos, cedidos pelo Sr. Vereador Ricardo Chiabai.
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super, Anadelso
O SR. ARNALDINHO BORGO – (Sem revisão do
Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzuti, Dona Arlete, Ivan
orador) – Sr. Presidente e Srs. Vereadores, queremos saudar o
Carlini, Professor Heliosandro Mattos, PM Chico Siqueira,
nosso amigo Diretor Rodrigo que se faz presente, juntamente
Mirim Montebeller, Osvaldo Maturano, Patrícia Crizanto,
com seus alunos. Sejam bem-vindos a esta Casa!
Reginaldo Almeida, Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Valdir
Faremos a apresentação de dois vídeos e algumas
do Restaurante, Tia Nilma e Zé do Renascer.
fotos sobre a situação de Vila Velha. Não tivemos muito
Sr. Presidente, responderam à chamada 17
tempo para colocar todos os vídeos que recebemos na
(dezessete) Srs. Vereadores.
segunda-feira, de vários moradores de Vila velha. Mas fizemos
questão de colocar o vídeo com o discurso do Prefeito, feito às
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Há quorum
22 horas, dentro do gabinete dele.
para abertura da Sessão.
(A Sessão foi aberta às 17h03min.)

(Apresentação em Data Show)

O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o Sr.
O SR. ARNALDINHO BORGO – Por favor, parem o
Vereador Bruno Lorenzutti a proceder à leitura da Bíblia.
vídeo deixando a imagem do Prefeito. Isso!
Gostaríamos que cada um dos senhores observasse
(O Sr. Bruno Lorenzutti procede à leitura de um essa imagem. O Prefeito está com os cabelos molhados, com
texto bíblico.)
um colete limpo, fazendo uma cena para mostrar para a
população de Vila Velha. É a primeira vez que vemos um
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido a Sra. Prefeito de uma cidade em estado de calamidade, preso em
Vereadora Tia Nilma a ocupar a 2ª Secretaria, e proceder à um gabinete. Se ele fosse uma pessoa séria, estaria dentro das
leitura da Ata da Sessão anterior.
águas junto com a população. Ele não passa de um covarde
pelo que está fazendo com a população da cidade.
(A Sra. 2ª Secretária procede à leitura da Ata da
O Sítio Batalha tem uma Estação de Bombeamento
Sessão anterior.)
que custou dois milhões e quatrocentos mil reais, que se
estivesse funcionando a população não teria suas casas
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Em discussão a invadidas pelas águas das chuvas e pelo esgoto. Mas o
Ata.
Prefeito não fez a manutenção das Estações de
Encerrada a discussão.
Bombeamento, e ainda se acovardou dentro do seu gabinete.
Em votação.
O Prefeito não foi para a rua acolher a população na hora que
Os Srs. Vereadores que a aprovam, queriam ela mais precisou. O Prefeito fez um discurso às 22 horas ao
permanecer sentados. (Pausa)
invés de estar na rua acolhendo o povo. Mas ele não foi para a
Aprovada.
rua, porque corria riscos pela incompetência com que vem
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura dos administrando a cidade.
Expedientes.
Sr. Prefeito, este Vereador estava desde as cinco e
meia da manhã na rua! Estávamos lá ajudando e acolhendo os
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura dos mais necessitados, pois é assim que fazemos. Este Vereador
Expedientes.)
não se acovarda dentro de gabinete ou sala!
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Gostaríamos de pedir para colocarem as fotos de
2013 no telão. Como todos podem ver essa foto foi tirada por
ocasião da enchente em 2013, e estávamos lá! Temos outra
foto de 2016, quando rolaram as pedras no Morro da Boa
Vista, e lá estava este Vereador, a Vereadora Patrícia e
também o Vereador Mirim.
O que queremos dizer a todos é que aqui não tem
oportunismo! Não surfamos na onda de ninguém! Não
precisamos pisar em cima de ninguém para crescer
politicamente, porque fazemos política e não politicagem,
como a atual Administração vem fazendo.
Por favor, coloca o outro vídeo.
(Apresentação em Data Show)
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móveis comprados recentemente, pois Vila Velha tinha parado
de alagar.
Sr. Prefeito, assuma a cidade ou a deixe para quem
quer administrá-la! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (OSVALDO MATURANO) –
Concedo a palavra ao Sr. Vereador Ivan Carlini, pelo tempo de
quinze minutos.
O SR. IVAN CARLINI – Sr. Presidente, declino!
O SR. PRESIDENTE – (OSVALDO MATURANO) –
Concedo a palavra a Sra. Vereadora Tia Nilma, pelo tempo de
quinze minutos.

O SR. ARNALDINHO BORGO – Isso foi ontem! Olhem
A SRA. TIA NILMA – (Sem revisão do orador) – Sr.
o desespero!
Presidente, Srs. Vereadores e demais presentes, querermos
cumprimentar a todos que estão aqui nos prestigiando às
(Apresentação em Data Show)
segundas e quartas-feiras.
Sr. Presidente, baseada na justificativa sustentada
O SR. ARNALDINHO BORGO – Srs. Vereadores, essa é pelo Regimento Interno desta Casa de Leis, no Artigo 60,
a imagem de uma Administração incompetente, desastrosa e Inciso III, protocolamos um requerimento para a Comissão de
de um Prefeito que não quer administrar a cidade. Ele já Fiscalização desta Casa, para adotar as providências,
demonstrou isso quando tentou abandonar a cidade, solicitando providências com relação às denúncias que
tentando se candidatar para outro cargo, porque ele traz isso fizemos através de documentos, e passados mais de trinta
dentro do peito. Ele tentou sair, mas foi rejeitado por todos os dias, ainda não obtivemos resposta por parte do Poder
Partidos políticos.
Executivo, sequer fomos informados o porquê de não nos
Vamos pedir mais uma vez: Sr. Prefeito, entregue o fornecerem os documentos solicitados. São inúmeros pedidos
seu cargo, porque estará fazendo um favor para a cidade de de informação, devidamente protocolados, cuja omissão ou
Vila Velha. Nossa cidade não merece sofrer como vem negativa de envio a esta Casa de Leis no seu devido prazo
sofrendo com a sua administração. Estamos aqui dando todo previsto, que é de cinco dias, prorrogados por mais cinco dias,
apoio e suporte necessários para a atual Administração. Em configura crime de responsabilidade, previsto na Lei Orgânica
nenhum momento o Prefeito teve dificuldades com esta deste Município.
Câmara, e não iremos deixar de cumprir as nossas
Enquanto leiga, com pouco conhecimento de Leis
prerrogativas constitucionais, que dentre elas está fiscalizar.
mas buscando o melhor para a população, podemos afirmar
Sr. Prefeito, Vossa Excelência está achando ruim que que este Município não cumpre as Leis.
o estamos fiscalizando? Está achando que isso é oportunismo,
No Artigo 58 da Lei Orgânica diz que “são crimes de
crítica? Se não iria aguentar, não deveria ter sido candidato. responsabilidade do Prefeito Municipal sujeitos a julgamento
Vossa Excelência está na vida pública há mais de vinte anos, do Tribunal de Justiça, no inciso XV – deixar de fornecer
ou talvez tenha a nossa idade na vida pública, e vem falar de certidões de atos ou contratos do município dentro do prazo
oportunismo? Oportunista é Vossa Excelência que está estabelecido por esta Lei.” Ele não está cumprindo o prazo
pisando na população de Vila Velha, que sofre com a sua para encaminhar as cópias dos processos requeridos por esta
administração.
Casa de Leis, através do Presidente. Esta Casa de Leis não está
sendo respeitada por parte desse Prefeito!
Desafiamos qualquer um dos senhores presentes a
Requeremos providências à Comissão Fiscalizadora
dizer se em algum momento desse caos, a Secretária de desta Casa de Leis e passaremos cópias aos Vereadores
Assistência Social foi vista. Alguém viu o Secretário de Saúde Rogério Cardoso e Anadelso Pereira, Líder e Vice-Líder do
dentro da água? Não vimos nem um funcionário!
Prefeito, a fim de que intercedam no sentido de fazer o
O Prefeito anda batendo no peito contando que Prefeito cumprir a Lei enviando-nos os documentos solicitados
cortou não sabemos quantos milhões da limpeza pública, e como contratos e processos de licitação, para que possamos
agora o resultado está aí! Os canais estão cheios de lixo, assim dar uma resposta à população, sob pena de não nos restar
como o resto da cidade! Sr. Prefeito, Vossa Excelência é um outra alternativa que não seja a de protocolar junto ao
covarde! Deixou a população do Sítio Batalha e de outros Tribunal de Justiça, denúncia da prática criminosa de negar o
bairros de Vila Velha com as casas inundadas. Perderam os nosso direito de fiscalizar o Poder Executivo. Como esta Casa
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fiscalizará se requeremos ao Poder Executivo e ele não nos
responde? Ele deveria ter responsabilidade com essa
população que o elegeu e que paga o seu salário.
Vamos aguardar por mais cinco dias. Já se passaram
mais de trinta dias. Temos requerimento datado com mais de
dois meses, mas vamos aguardar mais cinco dias. Caso o
Executivo não atenda os inúmeros requerimentos: cópias de
documentos, contratos, processos, licitação entre outros,
devidamente protocolados, levaremos ao conhecimento do
Tribunal de Justiça essa conduta de prática criminosa no
exercício da função. Levaremos ao conhecimento do Tribunal
de Contas também, mas não queremos chegar a esse ponto.
Por isso, iremos aguardar o prazo de cinco dias. Vamos
aguardar, pois sabemos esperar! Entretanto, queremos ser
respeitados! Queremos que esta Casa seja respeitada!
Todos os documentos foram protocolados com a
assinatura do Presidente da Câmara, mas o Prefeito não
respeitou. Como podemos desempenhar nosso papel de
fiscalizadores? Como podemos controlar os atos do Poder
Executivo com essa desordem?
O Artigo 19 da Lei Orgânica diz o seguinte: “É
assegurado ao Vereador livre acesso, verificação e consulta a
todos os documentos oficiais, em qualquer órgão da
Administração direta, indireta ou fundacional.”
O Artigo 57 diz o seguinte: “O Prefeito manterá um
sistema de controle interno que terá por fim, dentre outros
objetivos, criar condições para eficácia e controle exercido
pela Câmara Municipal.”
O Artigo 58 diz: “São crimes de responsabilidade do
Prefeito Municipal, sujeitos ao julgamento do Tribunal de
Justiça.” E o Artigo 65 diz: “Todo cidadão ou entidade da
sociedade civil regularmente registrada, com suas obrigações
pecuniárias para com seu erário em dia e, em pleno gozo de
seus direitos civis, têm o direito de requerer informações dos
atos ou ações da Administração e do Legislativo municipais,
cabendo resposta, ou justificativa da impossibilidade desta, no
prazo de cinco dias úteis, contados a partir da data do
requerimento inclusive.”
Então, senhores, ele não justificou e nem deu a
mínima importância. Portanto, se ele não nos responder em
cinco dias, iremos tomar as medidas cabíveis, em nome da
população que está cansada de ver essa desordem, essa
brincadeira com o dinheiro público. O Prefeito só aparece em
inaugurações, em festas, e tudo aquilo que o nobre colega
Arnaldinho relatou é verdade. O Prefeito alegou que estava no
gabinete às 22 horas, mas o gabinete não estava alagado! Mas
as casas dos moradores que pagam o salário do Prefeito
estavam.
Sr. Presidente e Srs. Vereadores, o prazo previsto no
artigo 65, de cinco dias úteis, poderá ser prorrogado por mais
cinco dias. Mas no Artigo 73 está escrito o seguinte: “São
infrações político administrativas do Prefeito Municipal ou de
seu substituto legal, sujeitas ao julgamento pela Câmara
Municipal, e punidas com a cassação do mandato.”
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Sr. Presidente, estamos falando isso porque o povo
de Vila Velha exige, o povo precisa de alguém que o
represente de verdade nesta Casa, mas não com palavras.
Precisamos agir com a autoridade que temos! Vereador PM
Chico, temos autoridade para sermos respeitados porque a
população foi às urnas para nos colocar aqui e representá-los.
Se o Prefeito não respeita o Vereador que está nesta Casa,
como vai respeitar a sociedade civil? Ele não tem competência
para estar no cargo que está. A cidade está desgovernada,
sem rumo. Achamos que alguma irregularidade enorme esteja
acontecendo e não querem que chegue ao conhecimento dos
Vereadores. Hoje pedimos cópias de documentos da
Secretaria de Educação, de todos os servidores que trabalham
naquela Secretaria e também dos que prestam serviço.
Pedimos as últimas notas e recebemos uma porcaria que
nenhum dos senhores conseguirá entender. É um documento
para inglês ver! Senhor Prefeito, não somos burra! Este
documento não diz nada! Vereador Heliosandro, vamos deixálo contigo para o senhor apreciá-lo. O nobre colega é dotado
de um grande entendimento e verá a porcaria que está aí. Um
monte de lixo, como o que estava nas ruas entupindo os
bueiros. São folhas que não trazem nenhuma conclusão e a
sua ordem numérica de um, passa para cinco. Alguns textos
têm início mas não têm conclusão. E esse é o Prefeito que
governa Vila Velha e deixa o povo morrendo nos PAs. Deixa o
povo morrendo aos poucos nas ruas, deixa o povo sem aulas e
os professores sem salários. Deixa as nossas crianças sem
alimentos e ainda recebe por isso.
Senhor Prefeito, queremos saber se o senhor vai
comprar a sua salvação com esse salário, na porta do céu, já
que compra muitos! Aqui nós podemos muitas coisas, mas na
porta do céu, só aquele que pratica a justiça. Fomos
escolhidos nesta Casa para representar o povo. Ontem uma
moradora nos perguntou se não tínhamos medo de denunciar
e dissemos que não fomos chamada para ter medo; não
fomos chamada para ficar enclausurada atrás de grades,
escondida e com medo de denunciar as vergonhas que o
nosso povo está passando. Estamos aqui para defender a
população e iremos até o fim! Podem contar conosco porque
não iremos parar por aqui. Queremos ser respeitada e que
cada um dos nobres Vereadores desta Casa façam o mesmo e
sejam respeitados. Muito obrigada a todos! (Muito bem!)
O SR. PM CHICO SIQUEIRA – Sr. Presidente, pela
ordem! Queremos registrar a presença dos nossos três
homenageados desta tarde, Sra. Lucimar Ribeiro dos Santos
Siqueira, Supervisora da SEDU; o Sr. Wolmar Mello, Gerente
da SEDU para Escolas públicas e privadas, e o Professor
Rodrigo de Souza Simões Neto, Diretor da Escola Viva Maura
Abaurre.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Findo o tempo
destinado aos Oradores Inscritos, passa-se à Pauta da Ordem
do Dia.
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Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à chamada dos
A SRA. PATRÍCIA CRIZANTO – Sr. Presidente, pela
Srs. Vereadores para efeito de verificação de quorum, para ordem! Queremos registrar e agradecer a presença do nosso
deliberação da Pauta da Ordem do Dia.
amigo de infância Carlos Henrique, que é Coordenador
Financeiro da Escola Maura Abaurre, e parabenizar o nosso
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à chamada a que amigo Bruno Lorenzutti pela excelente homenagem que
respondem os Srs. Vereadores: Adeilson Horti Super, Anadelso prestou ao nosso Professor do Ensino Fundamental, Edmar.
Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzuti, Dona Arlete, Ivan Parabéns!
Carlini, Patrícia Crizanto, Professor Heliosandro Mattos, PM
Chico Siqueira, Mirim Montebeller, Osvaldo Maturano,
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Queremos
Ricardo Chiabai, Reginaldo Almeida, Rogério Cardoso, Tia informar que o JR foi nomeado Secretário de Educação em
Nilma, Valdir do Restaurante e Zé do Renascer.
Cariacica. Uma pessoa que deveria ter sido aproveitada em
Sr. Presidente, responderam à chamada 17 Vila Velha.
(dezessete) Srs. Vereadores.
O SR. ARNALDINHO BORGO – Sr. Presidente, pela
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Há quorum.
ordem! Queremos parabenizar o JR que está sendo bem
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da aproveitado em outra cidade e não em Vila Velha,
Pauta da Ordem do Dia.
infelizmente!
Aproveitamos para fazer uma denúncia à Comissão
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da de Educação pois hoje recebemos uma mensagem, via
Ordem do Dia.)
WhatsApp, de que o almoxarifado da Educação de Vila Velha
está embaixo d’água perdendo livros, documentos e outras
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Findo o tempo coisas mais. Colocamo-nos à disposição da Comissão de
destinado à Pauta da Ordem do Dia, passa-se à leitura da Educação desta Casa para fazermos uma visita ao
Pauta da próxima Sessão.
Almoxarifado da Educação de Vila Velha. Obrigado!
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à leitura da
Pauta da próxima Sessão.
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente Sessão.
(O Sr. 1º Secretário procede à leitura da Pauta da
Antes, porém, convido os Srs. Vereadores para a
próxima Sessão.)
próxima, à hora regimental e para qual designo:
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o Sr.
Vereador Bruno Lorenzutti a proceder a entrega das Moções
de Aplauso aos Srs. Marcelo Verno e Lucimar Azevedo
Marques, pelos relevantes serviços prestados ao nosso
Município.

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
Está encerrada a Sessão.
(A Sessão foi encerrada às 18h21min.)

(O Sr. Bruno Lorenzutti procede a entrega das
Moções de Aplauso.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) – Convido o Sr.
Vereador PM Chico Siqueira a proceder a entrega das Moções
de Aplauso aos Srs. Rodrigo Souza Simões Nunes, Volmar
Marvila e a Sra. Lucimar Ribeiro dos Santos, pelos relevantes
serviços prestados ao nosso Município.
(O Sr. PM Chico Siqueira procede a entrega das
Moções de Aplauso.)
O SR. PRESIDENTE – (IVAN CARLINI) - Findo o tempo
destinado à leitura da Pauta da próxima Sessão, passa-se às
Explicações Pessoais.
(O
declinou.)

Vereador

Professor

Heliosandro

Mattos

EM BRANCO

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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