CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATA da 99ª (nonagésima nona) Sessão Ordinária da 2ª (segunda)
Sessão Legislativa da 18ª (décima oitava) Legislatura da Câmara
Municipal de Vitória, realizada aos 04 (quatro) 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 (16:01h), 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, Aloísio Varejão, Virgínia Brandão, Mazinho dos Anjos e o
Sr. Presidente. (05) Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a
Sessão e solicitou do Sr. Vereador Mazinho dos Anjos, 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 Jó, Cap 19 vv 21
a 27. – 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 do Requerimento nº.
5023/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. – Leitura e
deferimento das Indicações nº. 5119 a 5139/2018, de autoria do
Vereador Cléber Félix; 5140/2018, de autoria do Vereador Vinícius
Simões. – Lida, discutida e aprovada a Solicitação de Sessão Solene
nº. 50/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix. (Compareceram
os Vereadores Davi Esmael, Roberto Martins e Vinícius Simões).
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(Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – No início do
Grande Expediente Na hora destinada as Lideranças Partidárias
assomou a Tribuna o Vereador Mazinho dos Anjos, lembrou que o
dia do empreendedor é comemorado no dia cinco de outubro. Fez um
breve relato de sua trajetória, que tem muito a ver com o
empreendedorismo. Relatou que logo depois de se formar em direito
teve

a

oportunidade

de

abrir

um

escritório

de

advocacia

e,

paralelamente, abriu um pequeno negócio, que era uma quadra de
futebol society. Destacou a dificuldade de ser um jovem empreendedor
no Brasil e no Estado do Espírito Santo. Contou que ajudou a criar a
Federação Capixaba de Jovens Empreendedores, em 2006, que existe
até hoje. Finalizou destacando a importância desses movimentos e
entidades

que

compõem

a

Federação

Capixaba

de

Jovens

Empreendedores. – Davi Esmael, no tempo cedido pelo Vereador
Sandro Parrini para demonstrar sua indignação com a conduta de
alguns candidatos que usam de inverdades para se elegerem, levando
o nome desta Casa a julgamento dos munícipes. Falou que espera
mesmo

que

a Casa divulgue

em

seu

site

de comunicação

a

transparência exercida por este Poder. – Na hora destinada aos
Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores Mazinho
dos Anjos, fez menção à fala do Vereador Davi Esmael, que o
antecedeu, e falou que a população não aguenta mais os políticos,
principalmente do Parlamento, que não enfrentam a realidade das
situações. Destacou que fala-se muito em privilégios, mas é preciso
distinguir o que é privilégio do que é ferramenta de trabalho, e sem as
ferramentas de trabalho necessárias o Parlamentar não consegue
exercer com precisão sua função de fiscalizador. Alertou que esse
debate precisa ser enfrentado finalizou dizendo que o Vereador não
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precisa ter regalias, mas necessita de um mínimo para poder se
locomover pela cidade, exercendo sua prerrogativa de fiscalizar o Poder
Executivo. – Cléber Félix, para fazer uma reflexão lamentando a
conduta de alguns candidatos que fazem qualquer coisa para se
elegerem. Disse que o eleitor mudou, não se engana e nao se deixa
levar por falsos testemunhos. Disse ainda que lamenta que alguns
candidatos

continuam

dizendo

que

esta

Casa

tem

privilégios,

reiterando que o povo sabe que isso nao é uma verdade e sim, que
esta Casa é uma Casa enxuta e transparente. – Dalto Neves (5 min)
cedido pelo Vereador Cléber Félix, para voltar a reafirmar como
Vereador

desta

Casa

de

Leis

que

já

tomou

conhecimento

ao

comparecer no local para fiscalizar a situação da estrutura e das
instalações do Saldanha da Gama. Falou que a proposta do Executivo
Municipal de doação do Saldanha para o SESC precisa ser melhor
estudada e discutida. Disse ainda que acha muito estranho a Prefeitura
agora propor uma doação, ja que teve praticamente a venda do
Saldanha realizada. Finalizou, dizendo que vai votar no que melhor
atender a nossa Cidade de Vitória. (Assumiu a presidência o Sr.
Vereador Mazinho dos Anjos). – Vinícius Simões, discorreu sobre
"fake news". Disse que dados apontam que o brasileiro é o povo que
mais acredita e compartilha "fake news" no mundo. Destacou que as
pessoas ainda não se deram conta de que propagar falsas notícias é
um ato criminoso e quem o pratica pode ser denunciada e sofrer as
consequências. Relatou que há pessoas publicando nas redes que os
Vereadores de Vitória possuem muitos benefícios, o que é mentira.
Falou que ficou surpreso com a notícia dessa postagem. Finalizou
dizendo que, como Presidente da Casa, tinha a obrigação de defender a
Câmara e falar a verdade, pois a população está impaciente e exige
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saber a verdade. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius
Simões)– Luiz Paulo Amorim (5 min) cedido pelo Vereador
Vinícius Simões, parabenizou os agentes comunitários de saúde pelo
seu dia, que é comemorado dia quatro de outubro. Disse que o agente
comunitário de saúde é muito importante pois fortalece a integração da
prestação dos serviços públicos com a comunidade. Destacou que o
Ministério da Saúde definiu a saúde da família como estratégia
prioritária para a organização e o fortalecimento da atenção primária à
saúde. Finalizou dizendo que no mesmo dia, quatro de outubro, é
considerado o dia internacional dos animais e convidou a todos para
palestra organizada por sua filha, que é veterinária, a se realizar às
dezenove horas na Câmara 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, Davi Esmael, Sandro Parrini,
Fábio Lube e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (10 Vereadores). –
Com a presença de 10 (dez) Vereadores, a presidência deu por aberta
a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: Com o Requerimento
de Regime de Urgência aprovado em Sessão anterior 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. Encaminhado pelo Sr. Presidente às Comissões
pertinentes que ofereceram os seguintes pareceres: Comissão de
Constituição

e

Justiça

–

PELA

CONSTITUCIONALIDADE

E
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Finanças

–

PELA

APROVAÇÃO. Comissão de Cidadania e Direitos Humanos – PELA
APROVAÇÃO. Comissão de Acessibilidade – PELA APROVAÇÃO. –
Discutido pelos Vereadores Roberto Martins, Dalto Neves e Sandro
Parrini. Encaminhado pelo Vereador Sandro Parrini, submetido a
matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 08
Votos SIM e 1 Voto NÃO. Justificaram os Votos os Vereadores Davi
Esmael e Aloísio Varejão. – Discutido pelos Vereadores Mazinho dos
Anjos, Davi Esmael, Virgínia Brandão, Roberto Martins e Sandro Parrini.
Encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini, Mazinho dos Anjos e
Fábio Lube o Projeto de Lei nº. 102/2018, contido no Processo nº.
5782/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que dispões
sobre a proibição do uso de agrotóxico a base de neonicotinoide, no
Município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE

E

LEGALIDADE.

Comissão

de

Meio

Ambiente e Bem Estar Animal – PELA APROVAÇÃO. Solicitado pelo
Vereador Fábio Lube o Pedido de Adiamento ao Projeto de Lei
acima relacionado. Submetido à votação pelo Sr. Presidente, foi o
mesmo Rejeitado por 2 Votos SIM e 7 Votos NÃO. Justificou o Voto
o Vereador Davi Esmael. Logo após ser votado e Rejeitado o Pedido
de Adiamento, a matéria foi retirado de Pauta pelo Sr. Presidente, na
forma que determina o Regimento. – Não havendo inscritos para
discutir, foi encaminhado pelos Vereadores Roberto Martins e Sandro
Parrini o Projeto de Lei nº. 253/2017, contido no Processo nº.
10423/2017, de autoria do Vereador Nathan Medeiros, que institui o
concurso de quadrilhas juninas do Município de Vitória. Comissão de
Constituição

e

Justiça

–

PELA

CONSTITUCIONALIDADE

E

LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de Cultura e Turismo – PELA
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APROVAÇÃO. Comissão de Esporte e Lazer – PELA APROVAÇÃO.
Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria a
Votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 08 Votos SIM
e 1 Voto NÃO. – 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 09
(nove) 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 dezoito
horas e cinco 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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