CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATA da 101ª

(centésima primeira)

Sessão Ordinária da

2ª

(segunda) Sessão Legislativa da 18ª (décima oitava) Legislatura
da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 10 (dez) 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 (16:00h), 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, Roberto Martins, Sandro Parrini, Denninho Silva,
Wanderson Marinho e o Sr. Presidente. (07) Vereadores, o Sr.
Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador Sandro
Parrini, 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, 101 vv 5 a 7. – 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. 5023/2018, de autoria do
Vereador Vinícius Simões; 5024/2018, de autoria da Prefeitura
Municipal de Vitória. – Leitura e deferimento das Indicações nº.
8680/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 8681/2018,
de autoria do Vereador Davi Esmael; 8682 a 8686/2018, de autoria
do

Vereador

Dalto

Neves.

–

Lido,

discutido

e

aprovado

o
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Requerimento de Informação nº. 128/2018, de autoria do
Vereador Sandro Parrini. (Compareceram os Vereadores Leonil,
Neuzinha de Oliveira, Mazinho dos Anjos, Luiz Paulo Amorim, Max Da
Mata, Virgínia Brandão e Dalto Neves). – No início do Grande
Expediente Na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a
Tribuna os Vereadores Sandro Parrini, discorreu sobre a reforma
dos campos de grama sintética de Vitória. Lembrou de seu discurso na
semana passada em que externou sua indignação com relação à não
inclusão do campo do Lolão entre os campos que seriam reformados
com os recursos do Finisa. Disse que ficou surpreso ao saber, pelas
redes sociais, da realização de uma reunião com o Secretário de
Esportes, Waguinho Ito, para tratar da reforma do campo do Lolão.
Externou mais uma vez sua indignação por não ter sido convidado e
nem informado a respeito de uma reunião com relação a um tema que
sempre

cobrou

para

a

comunidade.

Finalizou

dizendo

que

os

Vereadores merecem respeito e que maiores informações sobre qual
recurso será utilizado para a reforma do campo precisam ser
repassadas. – Roberto Martins, para comunicar e convidar todos os
Vereadores e sociedade para a Audiência Pública que discutirá nesta
Casa como conviver democraticamente com os animais na praia.
Discorreu sobre a relevância do tema e disse que já tem uma proposta
de alteração a uma Lei ja existente que estabelece algumas regras,
mas, só vai apresentá-la depois de debater e ouvir a opinião dos
munícipes. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a
Tribuna os Vereadores Cléber Félix, para falar sobre a reforma do
campo do Lolão, no Bairro São Cristóvão. Disse que a reforma do
campo já vem sendo cobrada pelos Vereadores há algum tempo e não
se sabe o motivo dessa reforma não ter sido contemplada nos recursos
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do Finisa. Relatou que procurou saber como será feita a reforma do
campo e descobriu que serão usados os recursos do BID e que as
obras ficam para o ano que vem. Falou também que continuara
cobrando para que a reforma do campo seja feita ainda este ano, pois
não existe nenhuma condição de ser usado. Finalizou alertando sobre
possibilidades de acidentes no local, em razão da quantidade de
buracos. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Denninho Silva). –
Vinícius Simões, para parabenizar e agradecer ao povo capixaba
pelas eleições deste último domingo. Disse que houve uma renovação
de boa parte da política do nosso estado, referindo-se a Fabricio
Gandini, Marcos do Val, Fabiano Contarato, Da Vitória e Casagrande.
Fez uma reflexão do processo eleitoral e da importância da democracia.
Por fim, desejou a todos sorte e muito progresso para o nosso estado e
país. (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, 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: Por motivo de ausência do Vereador e
autor Davi Esmael, não foi votado o Projeto de Lei nº. 86/2018,
contido no Processo nº. 4949/2018, de autoria do Vereador Davi
Esmael, que denomina logradouro público no Bairro Santo Antônio.
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Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE
E LEGALIDADE COM EMENDA. Não havendo inscritos para discutir,
foi encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini, Virgínia Brandão,
Luiz Paulo Amorim e Neuzinha de Oliveira o Projeto de Lei nº.
37/2018, contido no Processo nº. 2530/2018, de autoria do Vereador
Cléber Félix, que dispõe sobre os alimentos que perderam o valor
comercial, mais ainda são próprios para o consumo no Município de
Vitória.

Comissão

de

Constituição

e

Justiça

–

PELA

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão
de Direitos Humanos e Cidadania – PELA APROVAÇÃO. Submetido a
matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 08
Votos SIM e 2 Votos NÃO. Justificou o Voto os Vereadores Cléber
Félix, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos e Dalto Neves. – Solicitado
pelo autor, encaminhado pelos Vereadores Denninho Silva, Neuzinha de
Oliveira e Leonil, o Requerimento de Regime de Urgência ao
Projeto de Lei nº. 137/2018, contido no Processo nº. 7311/2018,
de autoria do Vereador Denninho Silva, que Inclui no ANEXO I da Lei
9.278/2018 – Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do
Município de Vitória. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente
foi o mesmo Aprovado por 12 Votos Favoráveis. Justificaram os
votos os Vereadores Dalto Neves, Denninho Silva, Sandro Parrini e
Leonil. – 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 11
(onze) 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
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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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