CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATA da 97ª (nonagésima sétima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda)
Sessão Legislativa da 18ª (décima oitava) Legislatura da Câmara
Municipal de Vitória, realizada aos 02 (dois) dias do mês de outubro
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 em exercício o Sr Vereador
Sandro Parrini, solicitou o registro eletrônico verificação de quórum
para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores
Cléber Félix, Rogerinho Pinheiro, Sandro Parrini, Roberto Martins, Dalto
Neves, Luiz Paulo Amorim e o Sr. Presidente. (10) Vereadores), o Sr.
Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Roberto Martins,
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
Lucas, Cap 10 vv 25 a 28. – 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.
Solicitado pela Vereadora Neuzinha de Oliveira 1 (um minuto) de
silêncio pelo falecimento da Sra. Deliza Pires. – Lido a seguir o
Expediente

Interno

constando:

–

Leitura

e

deferimento

dos

Requerimentos nº. 5012 e 5015/2018, de autoria do Vereador
Vinícius Simões; 5013/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves;
5014/2018,

de

autoria

do

Vereador

Wanderson

Marinho;

5016/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. – Leitura e
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deferimento das Indicações nº. 5048 e 5050/2018, de autoria da
Vereadora Neuzinha de Oliveira; 5086 a 5091, 5093, 5094, 5096,
5097 e 5104 a 5108/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves;
5095/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 5098 a
5103/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 5109/2018,
de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 5110/2018, de autoria
do Vereador Sandro Parrini; 5111, 5112, 5114 e 5115/2018, de
autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 5113/2018, de autoria do
Vereador Davi Esmael. – Lida e deferida a Justificativa de Ausência
nº. 29/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Lido,
discutido

e

aprovado

os

Requerimentos

de

Informação

nº.

125/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 126/2018,
de autoria do Vereador Davi Esmael. – Leitura e deferimento do Voto
de Pesar nº. 67/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos,
pelo falecimento do empresário Marcos Murad, que ocorreu em 29 de
agosto de 2018. (Compareceram os Vereadores Dalto Neves, Fábio
Lube e Luiz Paulo Amorim). (Assumiu a presidência o Sr. Presidente
Vinícius Simões) – No início do Grande Expediente Na hora destinada
as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores
Sandro Parrini, para falar sobre campeonato estadual de futebol da
OAB, que começou há duas semanas e terminou no último domingo.
Disse que o evento é realizado todos os anos, onde participam
advogados de todo o Estado do Espírito Santo. Relatou que na
Categoria Livre a equipe campeã foi a equipe de Colatina, e na
Categoria Master a equipe vencedora foi a de Cariacica, pela qual o
Vereador disputou o campeonato. Explicou que joga pela equipe de
Cariacica porque foi a equipe que o convidou a disputar o primeiro
campeonato da OAB, e isso se tornou uma tradição. Finalizou
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parabenizando as equipes campeãs e a todos os envolvidos na
organização do evento. – Roberto Marins, para falar rapidamente de
uma denúncia que recebeu referindo-se ao corte de luz que aconteceu
na quinta-feira passada na feira realizada no bairro Joana D'Arc.
Solicitou informações a EDP para saber os verdadeiros motivos do
ocorrido. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a
Tribuna

os

permutado

Vereadores
pelo

Neuzinha

Vereador

Mazinho

de

Oliveira,

dos

Anjos

no

tempo

lamentou

o

falecimento da ex-funcionária da Casa, Deliza Pires, e destacou sua
dedicação, seu trabalho e sua história na Câmara Municipal de Vitória,
por onde passou, sempre elevando o nome da Instituição. Falou
também sobre o falecimento de uma pessoa que sofreu um infarto na
rua após sofrer agressões e disse que isso não pode se tornar natural e
que

o

ser

humano

precisa

rever

os

seus

conceitos.

Finalizou

discorrendo sobre o projeto aprovado na casa que prevê a substituição
dos profissionais das unidades de saúde que se ausentam por licença.
Destacou que há um problema, pois a substituição só ocorre quando a
licença é maior do que cento e oitenta dias e há casos em que os
profissionais ficam dois meses de licença, retornam ao posto de
trabalho por alguns dias e logo depois entram novamente em licença,
deixando o posto vago. – Mazinho dos Anjos, no tempo permutado
pela Vereadora Neuzinha de Oliveira para trazer uma situação
lamentável que foi publicada no jornal A Gazeta no último final de
semana

sobre

funcionam

sem

os

prédios

alvará.

públicos

Lamenta

municipais

e

profundamente

estaduais
tal

que

situação

e

parabeniza desde já o Juiz Mário Neto que deu a liminar no prazo de
180 dias para a regularização dos mesmos. Falou que é uma vergonha,
pois, o munícipe não consegue mais trabalhar com tanto burocracia e
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exigências. Isso é um verdadeiro desrespeito. Cléber Félix, agradeceu
ao Presidente Vinícius Simões pela lembrança referente ao dia do
Vereador e desejou a todos os Vereadores todo o sucesso do mundo.
Contou que fez uma visita à Cristolândia, que já está em Vitória há seis
anos. Disse que o local faz um trabalho muito positivo com pessoas em
situação de rua e é sustentado pelas Igrejas Batistas do estado e do
município. Parabenizou a Fabíola, coordenadora do projeto, o Pastor
Ananias e Pastor Caio, juntamente com outros missionários que lá
participam. Finalizou deixando registrado o seu reconhecimento ao
trabalho da Cristolândia, que vem sendo muito importante para a
Cidade de Vitória. – 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, Fábio Lube e o Sr. Presidente Vinícius
Simões. (12 Vereadores). – Com a presença de 12 (doze)
Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as
seguintes deliberações: – Aprovado em Votação Simbólica o Projeto
de Lei nº. 48/2018, contido no processo nº 3302/2018, de autoria
do Vereador Denninho Siva, que denomina logradouro público no
bairro

Goiabeiras.

Rua

Osmerina

Ribeiro

Gomes.

Comissão

de

Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. O
Sr. Presidente Vinícius Simões justificou a ausência do Vereador
Denninho Silva. – Discutido pelos Vereadores Roberto Martins, Mazinho
dos Anjos, Davi Esmael, (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Roberto
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Martins) Vinícius Simões e Dalto Neves. (Assumiu a presidência o Sr.
Presidente Vinícius Simões). Solicitado pelo Vereador Davi Esmael,
submetido a Votação pelo Sr. Presidente foi Aprovado por 10 Votos
SIM e 1 Voto NÃO o Pedido de Adiamento ao Projeto de Lei nº.
29/218, contido no Processo nº. 1909/2018, de autoria do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a apresentação do Laudo de Inspeção
Predial no âmbito do Município de Vitória e dá outras providências.
Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE
E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de Defesa do Consumidor e
Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Políticas
Urbanas – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Obras e Serviços – PELA
APROVAÇÃO.

Justificou

o

Voto

o

Vereador

Davi

Esmael.

–

Encaminhado pelos Vereadores Neuzinha de Oliveira, Davi Esmael e
Roberto

Martins

foi

Aprovado

por

10

Votos

Favoráveis,

o

Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº. 5017/2018,
contido no Processo nº. 8866/2018, de autoria da Vereadora Virgínia
Brandão, que cria o Fundo Municipal de Proteção Animal no Município
de Vitória. Justificaram os Votos os Vereadores Davi Esmael, Cléber
Félix e Dalto Neves. – 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 03 (três) 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 cinquenta e um 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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