CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATA da 112ª (centésima décima segunda) Sessão Ordinária da 2ª
(segunda) Sessão Legislativa da 18ª (décima oitava) Legislatura
da Câmara Municipal de Vitória, realizada ao 06 (seis) dia do mês
de novembro 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 (16:00min), o Sr. Presidente Vinícius
Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de quórum para
abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Cléber
Félix, Roberto Martins, Luiz Paulo Amorim, Sandro Parrini, Fabrício
Gandini, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos 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 Salmos, Cap. 51 vv 18. – 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. Em seguida foi entoado por todos o Hino da cidade
de Vitória. – Lido a seguir o Expediente Interno constando: – Leitura e
encaminhamento dos Projetos de Lei nº. 5038/2018, de autoria do
Vereador Vinícius Simões; 5039/2018, de autoria do Vereador
Dalto Neves; 5040/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de
Oliveira; 5041/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. –
Leitura e deferimento das Indicações nº. 8972 a 8976/2018, de
autoria do Vereador Cléber Félix. (Compareceram os Vereadores,
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Nathan Medeiros, Leonil, Neuzinha de Oliveira e Denninho Silva). – No
início do Grande Expediente na hora destinada as Lideranças
Partidárias foi solicitado pelo Vereador Roberto Martins e
aprovado pelo Plenário a supressão do mesmo para próxima
Sessão na mesma ordem. – Na hora destinada aos Oradores
Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores, Sandro Parrini, para
falar que fez uma visita, juntamente com o Secretário de Obras, Sérgio
de Sá, e os Vereadores Roberto Martins, Luiz Paulo Amorim e Neuzinha
de Oliveira, às obras de contenção de encostas na Escola Paulo Roberto
Vieira Gomes, no Bairro São Benedito. Disse que as intervenções estão
sendo feitas no local, mas que gostaria que estivessem acontecendo
em maior velocidade. Falou também que visitou as obras da Poligonal 1
e que está feliz pois recebeu notícia de que haverá maior aceleração
nessas obras, que estavam em ritmo lento. Finalizou cobrando, mais
uma vez, a viabilidade do campinho que fica no alto do Bairro da
Penha, demanda que já vem cobrando desde o início do seu mandato.
– Neuzinha de Oliveira, relatou visita realizada às obras de
contenção de encosta no Colégio Paulo Roberto Vieira Gomes. Disse
que essa obra interfere muito na vida das pessoas e que essas
intervenções são realmente necessárias. Fez um pedido à empresa
RDJ, que trabalhou na comunidade do Jaburu na primeira etapa do
Projeto Terra, na abertura da Rua Maria Paixão Santos, para que
resolva o mais rapidamente seus problemas financeiros para que
tocando

as

outras

frentes

de

obras.

Finalizou

agradecendo

e

parabenizando a todos os Vereadores que estão atentos neste
momento de chuvas, principalmente às obras nas áreas de encostas. –
Leonil (5 min) no tempo da Vereadora Neuzinha de Oliveira,
para falar sobre a notícia de que uma mulher morreu na cidade de
Sorocaba, em São Paulo, ao receber um disparo de arma de choque
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quando tentava gravar dentro de um hospital público para mostrar à
população que não havia médicos naquele momento. Disse que é
inadmissível, em pleno século 21, um cidadão, que contribui com seus
impostos pra que o atendimento ao público seja de qualidade, ser
tratado com descaso e falta de respeito. Destacou que esteve no
Tribunal de Contas conversando com o Conselheiro para tentar reverter
a decisão da retirada dos painéis que informavam o cidadão de Vitória
sobre a presença de médicos. Finalizou questionando que importância
teria na vida de um jovem de aproximadamente dezessete anos uma
questão do Enem que tratou sobre o dialeto secreto dos gays e
travestis. – Max Da Mata, fez um pedido ao Executivo para que o
projeto do cerco eletrônico, que já tem mostrado resultados positivos,
não se limite apenas a áreas de entrada e saída da cidade. Disse que o
atual modelo do cerco eletrônico permite a identificação de criminosos
que empreendem fuga para fora da cidade, no entanto, não é possível
fazer a identificação do criminoso se ele empreende fuga para dentro
da Cidade. Relatou caso, ocorrido na semana passada, de um
advogado que foi abordado por quatro homens que tentaram roubar
sua moto e, sem sucesso, empreenderam fuga, mas não foram
identificados pelo cerco eletrônico, pois não saíram da cidade. Finalizou
fazendo outro pedido ao Executivo para que possa debater com a
Cesan sobre a questão do esgoto que, em épocas de chuva, é
carregado pela rede de drenagem pluvial e deságua no mar 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 Cléber Félix,
Dalto Neves, Denninho Silva, Fabrício Gandini, Leonil, Luiz Paulo
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Amorim, Max Da Mata, Mazinho dos Anjos, Nathan Medeiros, Neuzinha
de Oliveira, Roberto Martins, Sandro Parrini, Wanderson Marinho e o Sr.
Presidente Vinícius Simões. (14 Vereadores). – Com a presença de
14 (quatorze) 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. 91/2018, contido no Processo nº. 5376/2018, de autoria do
Vereador Cléber Félix, que proíbe a utilização de canudos de plásticos,
exceto

os

biodegradáveis,

em

restaurantes,

bares,

quiosques,

ambulantes, hotéis e similares no âmbito do município de Vitória.
Encaminhado pelo Sr. Presidente às Comissões pertinentes que
ofereceram os seguintes pareceres: Comissão de Constituição e Justiça
– PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA.
Comissão de Defesa do Consumidor – PELA APROVAÇÃO COM
EMENDA. Comissão de Meio Ambiente – PELA APROVAÇÃO COM
EMENDA. Comissão de Políticas Urbanas – PELA APROVAÇÃO COM
EMENDA.

Comissão

de

Educação

–

PELA

APROVAÇÃO

COM

EMENDA. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o
mesmo Aprovado por 13 Votos Favoráveis. (Assumiu a presidência
o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim). – Discutido pelos Vereadores
Vinícius Simões, Leonil e Dalto Neves. (Assumiu a presidência o Sr.
Presidente Vinícius Simões). Encaminhado pelos Vereadores Leonil,
Fabrício Gandini, Roberto e Dalto Neves o Projeto de Lei nº.
31/2018, contido no Processo nº. 1930/2018, de autoria do Vereador
Roberto Martins, que institui o Estatuto do Pedestre no Município de
Vitória, e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça –
PELA

CONSTITUCIONALIDADE

E

LEGALIDADE.

Comissão

de

Direitos Humanos e Cidadania – PELA APROVAÇÃO. Comissão de
Mobilidade Urbana – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Políticas
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Urbanas – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria à votação pelo
Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 12 Votos Favoráveis.
Justificaram os Votos os Vereadores Fabrício Gandini, Leonil, Max Da
Mata, Wanderson Marinho, Roberto Martins e Dalto Neves. – Discutido
pelos Vereadores Luiz Paulo Amorim e Leonil. Encaminhado pelo
Vereador Fabrício Gandini o Projeto de Lei nº. 72/2018, contido no
Processo nº. 4098/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata, que
denomina “Escadaria Alice Freire de Santana” o logradouro localizado
no bairro Santo Antônio no município de Vitória. Comissão de
Constituição

e

Justiça

–

PELA

CONSTITUCIONALIDADE

E

LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido a matéria à votação pelo Sr.
Presidente foi o mesmo Aprovado por 09 Votos Favoráveis. –
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 07 (sete) de
novembro 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 dizessete
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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