CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATA da 96ª (nonagésima sexta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda)
Sessão Legislativa da 18ª (décima oitava) Legislatura da Câmara
Municipal de Vitória, realizada aos 27 (vinte e sete) 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 (16:03h), o Sr. Presidente Vinícius
Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de quórum para
abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Denninho
Silva, Cléber Félix, Rogerinho Pinheiro, Sandro Parrini, Roberto Martins,
Dalto Neves, Luiz Paulo Amorim e o Sr. Presidente. (08) Vereadores),
o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador
Dalto Neves, 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 Deuteronômio, Cap 31 vv 6. – 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 deferimento dos Requerimentos nº. 5004/2018, de
autoria do Vereador Cléber Félix; 5005/2018, de autoria do
Vereador Aloísio Varejão; 5006/2018, de autoria do Vereador
Roberto Martins; 5007 a 510/2018, de autoria da Vereadora
Virgínia Brandão; 5011/2018, de autoria do Vereador Denninho
Silva. – (Compareceram os Vereadores Virgínia Brandão, Aloísio
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Varejão, Neuzinha de Oliveira, Mazinho dos Anjos e Davi Esmael). – No
início do Grande Expediente Na hora destinada as Lideranças
Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Roberto Martins,
para explanar sua blitz na Escola Sinclair Phillips, em Caratoíra. Disse
que infelizmente encontrou uma escola abrigada em um prédio
improvisado, com vários problemas estruturais. Lembrou mais uma vez
que é preciso um olhar pedagógico de quem está construindo as
escolas do município de Vitória. Por fim, reafirmou que será preciso
urgentemente de intervenções para melhoria dessas escolas. –
Denninho Silva, no tempo permutado pelo Vereador Sandro
Parrini para falar sobre a 9ª edição da maior festa das crianças do
Estado do Espírito Santo, que acontecerá no próximo sábado na praça
do campo do HI-Fi, em Goiabeiras. Disse que o evento, que será
gratuito, contará com o Show do Macakids, milhares de salgadinhos,
um bolo de vinte metros de comprimento, 33 pula-pulas e diversos
brinquedos. Finalizou convidando a todos para o evento e lembrando
que será um evento voltado para as crianças sem espaço para
envolvimentos políticos. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos
assomou a Tribuna os Vereadores Cléber Félix, para falar de um
Projeto de Lei que está tramitando na Câmara com o objetivo de doar o
Saldanha ao Sesc. O Sesc poderá explorar seu potencial e, em
contrapartida, deverá recuperá-lo e fazer um Museu no local para a
cidade. Disse que esteve com o Vereador Dalto Neves e Camillo
(representando o Vereador Roberto) para fiscalizar a situação da
estrutura e das instalações, que estão bem deterioradas. Mas, que vai
debater e se inteirar porque não é um projeto simples. – Dalto Neves,
para falar que a empresa EDP Escelsa está desrespeitando, como
sempre,

o

cidadão

capixaba.

Relatou

que,

há

tempos,

a
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responsabilidade pelo pagamento da conta de luz recaía sobre o
número da matrícula, ou seja, do proprietário do imóvel e isso vinha
ocasionando muitos problemas com inquilinos, fato que ensejou a
modificação desse sistema e a responsabilidade do pagamento passou
a recair sobre o número do CPF de quem utiliza a energia. Destacou
que essa mudança, apesar de ser feita sem consulta à população, foi
boa e facilitou o processo de locação de imóveis. No entanto, o
Vereador externou sua indignação pois a EDP retroagiu e passou a
utilizar o velho sistema, o qual a responsabilidade do pagamento volta
a recair sobre o número da matrícula. Finalizou dizendo que isso é uma
vergonha e que fará um estudo para ver a possibilidade de corrigir
esse erro. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim). –
Vinícius Simões, para também falar sobre o projeto de Lei que
tramita na Casa que tem como objetivo a doação do Clube Saldanha
para o Sesc. Disse que o debate pode ser feito e que sendo aprovado a
cidade de Vitória poderá ganhar um museu. Reafirmou que todos os
prazos serão respeitados. Por fim, disse que está trabalhando, junto
com seus colegas Vereadores, para que essa parceria aconteça.
(Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – Esgotado o
tempo do 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, Virgínia Brandão, Aloísio Varejão,
Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos, Luiz Paulo Amorim, Davi
Esmael, Sandro Parrini, Neuzinha de Oliveira e o Sr. Presidente
Vinícius Simões. (11 Vereadores). – Com a presença de 11 (onze)
Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as
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seguintes deliberações: Solicitado pelo autor e aprovado pelo plenário
a retirada de paula do Pedido de Urgência ao Projeto de Lei nº.
156/2018, contido no Processo nº. 8478/2018, de autoria do
Vereador

Aloísio

Varejão,

que

dispõe

sobre

a

gratuidade

de

estacionamento para deficientes e idosos no Município de Vitória e dá
outras providências. – Discutido pela Vereadora Neuzinha de Oliveira.
Encaminhado pelos Vereadores Davi Esmael e Neuzinha de Oliveira o
Projeto de Lei nº. 67/2018, contido no Processo nº. 3950/2018, de
autoria do Vereador Fabrício Gandini, que visa garantir a segurança
do feto e da gestante em partos realizados no Município de Vitória.
Comissão

de

Constituição

e

Justiça.

–

PELA

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Saúde e
Assistência Social – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Promoção e
Defesa dos Direitos das Mulheres – PELA APROVAÇÃO. Submetido à
matéria a votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 10
Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Neuzinha de
Oliveira e Mazinho dos Anjos. – 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 realizarse no dia 02 (dois) de outubro de 2018, às dezesseis horas, e para a
qual designou: expediente interno e externo, ordem do dia, trabalhos
das Comissões e o que mais ocorrer. (Encerrou-se a Sessão às
dezessete horas e vinte e sete 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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