CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATA da 100ª (centésima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda)
Sessão Legislativa da 18ª (décima oitava) Legislatura da Câmara
Municipal de Vitória, realizada aos 09 (nove) 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 (16:02h), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o
registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos,
com a presença dos Srs. Vereadores Cléber Félix, Davi Esmael, Virgínia
Brandão, Mazinho dos Anjos, Luiz Paulo Amorim, Roberto Martins,
Sandro Parrini, Dalto Neves e o Sr. Presidente. (09) Vereadores, o Sr.
Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador
Denninho Silva, 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 37 vv 05. – 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 dos Projetos de Lei Nº. 5021/2018, de autoria do
Vereador Aloísio Varejão; 5022/2018, de autoria do Vereador
Leonil. – Leitura e encaminhamento do Projeto de Resolução nº.
1804/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins e outros. –
Leitura e deferimento dos Requerimentos nº. 5026, 5028 e
5029/2018,

de

autoria

da

Vereadora

Virgínia

Brandão;
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1790/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini. – Leitura e
deferimento das Indicações nº. 5141/2018, de autoria do Vereador
Leonil; 5142 e 5143/2018, de autoria do Vereador Vinícius
Simões; 5144/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva;
5145/2018,

de

autoria

do

Vereador

Sandro

Parrini;

5146

5148/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 8672 a
8675/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 8676 e
8679/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 8677 e
8678/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Lido,
discutido

e

aprovado

o

Requerimento

de

Informação

nº.

127/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Lida, discutida e
aprovada a Solicitação de Sessão Solene nº. 51/2018, de autoria do
Vereador Leonil. – Lidos, discutidos e aprovados os Votos de Louvor
nº. 282 a 288/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões.
(Compareceram

os

Vereadores

Rogerinho

Pinheiro,

Wanderson

Marinho, Leonil, Neuzinha de Oliveira e Max Da Mata). – No início do
Grande Expediente Na hora destinada as Lideranças Partidárias
assomou a Tribuna os Vereadores Roberto Martins, para falar que
fez mais uma vez a famosa blitz nas escolas e dessa vez foi feita na
EMEF Anacleta Schneider Lucas, em Fonte Grande. Disse que essa
Escola é considerada o grande modelo de Escola Integral em Vitória,
mas, verificou que a Escola lida com graves problemas estruturais:
como a insuficiência de salas para todas as atividades complementares,
tendo os professores que improvisar; problemas com a rede elétrica,
que impedem a climatização de muitos ambientes; ausência de wi-fi;
muitas infiltrações no teto, etc. Lamenta o total abandono e descaso
por parte do Executivo Municipal. – Neuzinha e Oliveira, fez menção
à fala do Vereador Roberto Martins e disse que conhece bem a EMEF

Departamento Legislativo - Ata da 100ª

Sessão Ordinária -

Fls. 3

Anacleta Schineider Lucas. Destacou que a manutenção das escolas é
uma realidade e que o papel do Vereador é fiscalizar para que o
executivo resolva os problemas da cidade. Parabenizou os Vereadores
que participaram do processo eleitoral. Falou também que esse foi um
processo eleitoral muito diferente, pois o povo saiu de casa para votar
apenas nos candidatos à Presidência e se esqueceu dos demais cargos.
Finalizou deixando a reflexão para os Vereadores de que é preciso
trabalhar os jovens para a política e não para um cabo-de-guerra. – Na
hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os
Vereadores

Denninho

Silva,

no

tempo

permutado

com

o

Vereador Dalto Neves, para demonstrar sua indignação com a
quantidade de candidatos que apareceram na sua região pedindo e
comprando voto. Disse que o eleitor não será mais enganado e que
sabe

exatamente

quem

trabalhou e

trabalha pela comunidade.

Parabenizou os Vereadores que participaram, assim, como o Deputado
Estadual reeleito Euclério Sampaio. – Max Da Mata, no tempo
cedido pelo Vereador Sandro Parrini, agradeceu aos 7.252 amigos
que acreditaram na sua campanha para Deputado Estadual nessas
eleições. Disse que foi uma grande experiência participar dessa
campanha e que antes do pleito orou muito a Deus pedindo que fosse
colocado o melhor em seu caminho para si e para sua família.
Destacou que está muito tranquilo com o resultado dessas eleições,
apesar da frustração de não poder entregar e fazer coisas novas no
âmbito estadual. Falou também que está feliz de voltar à Câmara
Municipal para concluir os dois anos que restam do seu terceiro
mandato. Finalizou externando sua felicidade pelo êxito do seu colega,
Fabrício

Gandini,

pois

Vitória

terá

mais

um

representante

na

Assembleia Legislativa. – Luiz Paulo Amorim, no tempo permutado
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pelo Vereador Roberto Martins, para inicialmente parabenizar os
Vereadores candidatos que participaram dessa eleição. Uma eleição
diferente, onde, o eleitor de certa forma foi desrespeitado pelo TRE,
quando não foi comunicado antecipadamente de mudanças no seu local
de votação. – Leonil, (5 min) cedido pelo Vereador Luiz Paulo
Amorim, para agradecer primeiramente a Deus por ter passado por
essas eleições concorrendo honestamente. Disse que não contou com o
apoio da Prefeitura, mas, que lutou bravamente com seus próprios
recursos em uma eleição dura contra gigantes. Reafirmou que voltará
para esta Casa para buscar melhorias para os munícipes e continuará
trabalhando em prol da nossa cidade. – 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, Cléber Félix, Dalto
Neves, Mazinho dos Anjos, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim,
Rogerinho Pinheiro, Wanderson Marinho, Leonil, Neuzinha de Oliveira,
Max Da Mata e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (13 Vereadores).
– Com a presença de 13 (treze) Vereadores, a presidência deu por
aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: Discutido
pelos Vereadores Denninho Silva, Neuzinha de Oliveira, Roberto
Martins e Vinícius Simões. Encaminhado pelos Vereadores Roberto
Martins e Sandro Parrini, a Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº.
1/2018, contido no Processo nº. 113/2018, de autoria do Prefeito
Municipal, q altera o art. 114-A da Lei Orgânica do Município de Vitória.
Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE
E LEGALIDADE. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi
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o mesmo Aprovado por 12 Votos Favoráveis. Justificou o Voto o
Vereador Sandro Parrini. – Discutido pelos Vereadores Mazinho dos
Anjos, Cleber Félix, Roberto Martins, Sandro Parrini, Dalto Neves e
Wanderson Marinho em Discussão Especial o Projeto de Lei nº
5018/2018, contido no Processo nº 8869/2018, de autoria do
Vereador Sandro Parrini, que altera o anexo 1 da Lei nº. 9.278 de 08
de junho de 2018, que institui o Calendário Oficial de Eventos e datas
Comemorativas do Município de Vitória e dá outras providências. –
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 10 (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 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.
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