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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

Institui na Câmara de Vila 
Velha/ES, espaço para exposição 
permanente de fotos 
exclusivamente dos Vereadores 
de Vila Velha. 

 
 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 
suas atribuições, 

DECRETA: 

 
 

Art. 1º. Fica destinado um espaço para criação de Galeria de fotos dos legisladores 
atuais a partir do ano 2017, que integraram e administraram a Câmara Municipal de 
Vereadores e acrescentado a cada legislatura, tendo como objetivos: 
 
I - Valorizar as pessoas que prestaram serviços ao Município de Vila Velha como 
Vereadores. 
II - Realizar registro histórico dos legisladores municipais; 
 
Art. 2º. O espaço destinado à galeria de fotos terá lugar de destaque no Saguão de 
entrada da Câmara Municipal de Vila Velha, e farão parte desta galeria os eleitos 
Vereadores que assumiram a vereança desta Casa de Lei e atribuímos assim aos 
ex-vereadores que desejarem participar deste projeto. 
 
Art. 3º.  A galeria consistirá da colocação de quadro emoldurado, com a foto do 
Vereador em preto e branco, no tamanho de 30 cm (trinta centímetros) de altura por 
30 cm (trinta centímetros) de largura, onde constará o respectivo nome e período de 
mandato.  
 
Art. 4º. Os eventuais ônus da confecção individual de cada quadro serão custeados 
pelo Vereador em questão.  
 
Art. 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 19 de Junho de 2017. 
 
 

Valdir do Restaurante 
(Valdir Neitzel) 

Vereador  
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JUSTIFICATIVA 

 
 
 
Nosso interesse em apresentar esse Projeto de Resolução é em busca da 
valorização dos eleitos Vereadores que prestam serviços ao Município de Vila Velha. 
Ora estes, que tão bravamente defendem e integram os interesses dessa 
população. 
 
Consideramos que, nos moldes propostos, este projeto alcançará seu objetivo de 
não permitir ônus da Câmara dos Vereadores, porém esta Casa de Leis não deixará 
de contribuir com o registro histórico dos legisladores municipais. 
 
 

 
Sala das Sessões, 19 de Junho de 2017. 

 
 
 
 

Valdir do Restaurante 
(Valdir Neitzel) 

Vereador 

 
  


