CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATA da 94ª (nonagésima quarta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda)
Sessão Legislativa da 18ª (décima oitava) Legislatura da Câmara
Municipal de Vitória, realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de
setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), no Salão “Maria
Ortiz”

do

Palácio

Attílio

Vivácqua,

situado

à

Av.

Marechal

Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nesta Cidade. À hora
regimental para início da Sessão (16:14h), o Sr. Presidente em
exercício Sandro Parrini, solicitou o registro eletrônico verificação de
quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs.
Vereadores Denninho Silva, Cléber Félix, Virgínia Brandão, Aloísio
Varejão, Davi Esmael e o Sr. Presidente. (06) Vereadores), o Sr.
Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador Davi
Esmael, a gentileza em proceder à leitura do texto bíblico, em
cumprimento à Resolução nº 1.919/2014. O Sr. Vereador leu, da
tribuna o Livro de Salmos, Cap 84 vv 3 e 4. – Ata da Sessão anterior
aprovada como redigida e incluída no site da Câmara Municipal de
Vitória para posterior publicação no Diário Oficial Legislativo da Câmara
Municipal. – Lido a seguir o Expediente Interno constando: – Leitura e
encaminhamento do Projeto de Resolução nº. 23/2018, de autoria
do Vereador Roberto Martins e outros. – Leitura e deferimento das
Indicações nº. 5004/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo
Amorim; 5040/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 5041
a 5046, 5054 a 5061, 5063, 5065, 5068 a 5074/2018, de autoria
do Vereador Dalto Neves; 5047, 5067, 5075 a 5082/2018, de
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autoria do Vereador Vinícius Simões; 5049, 5051 a 5053, 5062 e
5064/2018,

de

autoria

da

Vereadora

Neuzinha de

Oliveira;

5066/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Leitura e
deferimento da solicitação de Tribuna Livre nº. 10/2018, de autoria
do Vereador Roberto Martins. – Lidos, discutidos e aprovados os
Votos de Louvor nº. 271 a 274/2018, de autoria do Vereador
Roberto Martins. – Leitura e deferimento dos Votos de Pesar nº
65/2018,

de

autoria

do

Vereador

Mazinho

dos

Anjos,

pelo

falecimento do Sr. Albuíno Azeredo, engenheiro e ex-governador do
Estado do Espírito Santo; 66/2018, de autoria do Vereador Luiz
Paulo

Amorim,

pelo

falecimento

do

Sr.

Avelino

Zorzal.

(Compareceram os Vereadores Roberto Martins, Mazinho dos Anjos,
Vinícius Simões e Rogerinho). (Assumiu a presidência o Sr. Presidente
Vinícius Simões). – No início do Grande Expediente Na hora destinada
as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores
Davi Esmael, pediu lucidez e paz ao povo brasileiro diante do
momento eleitoral que está por vir. – Mazinho dos Anjos, para fazer
um desabafo para que os novos políticos eleitos acabem com os
privilégios que são dados para os que são candidatos e servidores
públicos. Disse que servidor público não poderia continuar recebendo
seu salário integral quando se candidatasse a algum cargo político.
Inaceitável e vai cobrar essa mudança. – Na hora destinada aos
Oradores Inscritos assomou a Tribuna a Vereadora Virgínia
Brandão, para falar que é presidente da Sociedade Protetora dos
Animais há onze anos. Destacou que a SOPAES é uma ONG sem fins
lucrativos fundada em Vitória, com abrangência estadual e é de
utilidade pública. Relatou que, no momento em que assumiu a
SOPAES, em 2007, os animais que eram retirados das ruas eram
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levados para um lugar onde seriam sacrificados. Era esse o sistema
utilizado na época. Disse que, a partir desse momento, começou a
pesquisar no país e no exterior como eram feitos os procedimentos
nessa área e descobriu que, ao invés de sacrificar os animais, em
muitos lugares já se fazia a castração para impedir o aumento da
população de animais de rua e implantou esse sistema no estado.
Finalizou dizendo que, apesar de muito trabalho já realizado, o
problema continua e que a gestão do Prefeito Luciano Rezende foi a
primeira a se interessar por esse problema. – Cléber Félix, para falar
de forma geral que foi eleito para trabalhar em prol da população que o
elegeu e que não vai se furtar desse papel. Deixa o recado que votará
conforme

sua

consciência

e

nada

nem

ninguém

mudará

seu

pensamento, a não ser que for convencido que o melhor seria de outra
forma. Disse ainda que todos tem direito de debater e defender seus
ideais. – Dalto Neves, no tempo permutado pelo Vereador
Mazinho dos Anjos parabenizou a fala da Vereadora Virgínia Brandão
e disse que também é um defensor da causa animal e apoia grupos
defensores dos animais. Agradeceu e parabenizou o Secretário Sr.
Aranda que tem feito muitas ações na região da Rodovia Serafim
Derenzi e que atendeu a uma demanda da comunidade do entorno da
rodovia, que pedia a retirada de uma tela liberando o acesso ao campo
de futebol. Questionou o critério de cobrança da taxa de esgoto da
CESAN, pois existe uma discrepância nas cobranças, que variam de
vinte a oitenta por cento do valor da conta de água. Concluiu
agradecendo ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Ramalho,
que é um excelente servidor público, e solicitou maior prioridade na
segurança pública no entorno da Rodovia Serafim Derenzi. (Assumiu a
presidência o Sr. Vereador Sandro Parrini). – Esgotado o tempo do
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Pequeno e Grande Expediente e com encerramento da segunda
fase dos trabalhos (Grande Expediente), o Sr. Presidente solicitou
aos Senhores Vereadores presentes o registro eletrônico dos mesmos,
para início da Ordem do Dia, tendo confirmado a presença dos Srs.
Vereadores Roberto Martins, Virginia Brandão, Aloísio Varejão, Cléber
Félix, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos, Fábio Lube, Neuzinha de
Oliveira, Rogerinho Pinheiro e o Sr. Presidente Sandro Parrini. (10
Vereadores).

– Com

a

presença

de

10

(dez)

Vereadores,

a

presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes
deliberações: – Discutido pelos Vereadores Neuzinha de Oliveira e
Rogerinho Pinheiro, e não havendo inscritos para encaminhar foi
Aprovado em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 242/2017,
contido no Processo nº. 9998/2017, de autoria do Vereador Leonil,
que dispõe sobre o desembarque de passageiros idosos fora do ponto
de parada nos transportes coletivos e dá outras providências. Comissão
de Constituição e Justiça. – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO
FINAL. – Não havendo inscritos para discutir nem encaminhar foi
Aprovado em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 68/2018,
contido

no

Processo

nº.

3951/2018,

de

autoria

do

Vereador

Wanderson Marinho, que denomina “Almiro de Rocha Paula”, o
logradouro localizado entre a casa de nº. 728 e o terreno da Loja
Maçônica Domingos Martins, perpendicular à Avenida Dário Lourenço
de Souza,

no bairro

Mário Cypreste em

Vitória.

Comissão

de

Constituição e Justiça. – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. –
Esgotada a Pauta da Ordem do Dia o Sr. Presidente declarou a Sessão
encerrada, convocando, antes, os Srs. Vereadores a comparecerem à
próxima – Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 26 (vinte e seis) de
setembro de 2018, às dezesseis horas, e para a qual designou:
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expediente interno e externo, ordem do dia, trabalhos das Comissões e
o que mais ocorrer. (Encerrou-se a Sessão às dezessete horas e oito
minutos). Do que, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após
lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e pelo Sr. Secretário da
Mesa

e

pela

Redatora

de

Atas

Plenárias.
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