CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATA da 113ª (centésima décima terceira) Sessão Ordinária da 2ª
(segunda) Sessão Legislativa da 18ª (décima oitava) Legislatura
da Câmara Municipal de Vitória, realizada ao 07 (sete) 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 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, Cap. 138 vv 6 e 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. Em seguida foi entoado por todos o Hino da cidade
de Vitória. – Lido a seguir o Expediente Interno constando: – Leitura e
encaminhamento do Projeto de Lei nº. 5042/2018, de autoria do
Vereador Fabrício Gandini. – Leitura e deferimento das Indicações
nº. 8977 a 8984/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix;
8985/2018, de autoria do Vereador Leonil; 8986 a 8991 e 9001 a
9004, 9008, 9009, 9011, 9012 e 9014/2018/2018, de autoria do
Vereador Dalto Neves; 8992 a 8995, 9010 e 9017/2018, de
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autoria do Vereador Fabrício Gandini; 8996 a 9000/2018, de
autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira; 9005 a 9007/2018, de
autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 9015 e 9016/2018, de
autoria

do

Vereador

Vinícius

Simões.

–

Lida

e

deferida

as

Jutificativas de Ausência nº. 38/2018, de autoria da Vereadora
Neuzinha de Oliveira, no dia 01 de novembro de 2018; 39/2018, de
autoria do Vereador Max Da Mata, no dia 07 de novembro de 2018. –
Lida, discutida e aprovada a Moção nº. 134/2018, de autoria da
Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Lido, discutido e aprovado os
Requerimentos de Informação nº. 136/2018, de autoria do
Vereador Davi Esmael; 137/2018, de autoria do Vereador Max Da
Mata. – Lido, discutido e aprovado o Voto de Louvor nº. 300/2018,
de autoria do Vereador Denninho Silva. – Leitura e deferimento do
Voto de Pesar nº. 72/2018, de autoria do Vereador Denninho
Silva, pelo falecimento do Senhor Luiz Américo.(Compareceram os
Vereadores Fabrício Gandini, Luiz Paulo Amorim, Leonil, Nathan
Medeiros, Neuzinha de Oliveira e Dalto Neves). – 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, Wanderson Marinho, para falar que espera
nova marcação da visita do Prefeito em exercício, Sérgio de Sá, ao
Bairro Conquista que não aconteceu na data marcada em virtude da
forte chuva. Disse que o Prefeito em execício, que também é o
Secretário de Habitação, que ira visitar as obras que estão sendo
implementadas na região. Finalizou reiterando que aguarda nova data
para,

na

companhia

do

Prefeito

em

exercício,

acompanhar

o

andamento das obras no Bairro Conquista. – Davi Esmael, (5 min)
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no tempo do Vereador Wanderson Marinho, prestou satisfações da
sua participação como Conselheiro no Conselho Municipal de Políticas
Urbanas. Lembrou que será feita avaliação de EIV – estudo de impacto
de vizinhança – para a implantação do Supermercado OK em Jardim
Camburi. Falou também que tem feito avaliações sobre o processo de
ampliação

da

Shori,

em

Goiabeiras.

Disse

que

a

vontade

do

empreendedor de ampliar as instalações existentes sobre a faixa de
recuo é importante, sobretudo com a ausência de áreas no município.
Relatou que se posicionou favorável à ida de mais um supermercado à
região da Grande São Pedro. Finalizou dizendo que o impacto viário
precisa ser mitigado através de estudos e que o supermercado será
muito importante para a região, pois estimula a concorrência e o
consumidor sai ganhando. – Vinícius Simões, discorreu sobre o
processo eleitoral deste ano. Disse que essa foi uma eleição que
dificilmente irá se repetir no Brasil e que foi importante

perceber o

quanto a nossa democracia está conslolidada e forte. Destacou
acontecimentos gravíssimos ocorridos durante o processo eleitoral de
2018 que se tivessem ocorrido em tempos anteriores poderiam ter
destruído o processo democrático. Relatou fatos graves ocorridos na
história do Brasil que deram origem a golpes de estado, como o golpe
de 1930 que se iniciou após o assassinato do candidato a VicePresidente, à época, João Pessoa. Finalizou falando sobre os a
comemoração dos trinta anos da Constituição de 1988 que continua
garantindo direitos, como o de votar e ser votado. – Cléber Félix,
agradeceu aos Vereadores pela aprovação do projeto que proibiu uso
de canudos de plástico em Vitória. Disse que o projeto foi matéria de
dois grandes canais de comunicação e foi bem debatido por meio de
audiência pública com o Sindibares e com a comunidade. Destacou que
o debate também se deu nas redes sociais, com os munícipes
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externando suas opiniões sobre o assunto. Lembrou que o projeto
proíbe os canudos de plástico, que serão substituídos por canudos
biodegradáveis. Finalizou ressaltando a importância de proteção ao
Meio Ambiente e novamente agradeceu a todos que participaram do
debate e contribuíram com esse projeto. – 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 Amorim, Mazinho dos Anjos, Nathan Medeiros,
Neuzinha de Oliveira, Roberto Martins, Sandro Parrini, Wanderson
Marinho, Davi Esmael 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: – Discutido Pelos Vereadores Roberto Martins, Davi
Esmael, Denninho Silva e Mazinho dos Anjos. Encaminhado pelos
Vereadores Leonil, Roberto Martins, Davi Esmael, Neuzinha de Oliveira,
Dalto Neves, Denninho Silva e Sandro Parrini, o Projeto de Decreto
Legislativo nº. 03/2018, contido no Processo nº. 9290/201/, de
autoria da Comissão de Finanças, que aprova as Contas da
Prefeitura Municipal de Vitória, relativas ao Exercício de 2013, em
concordância com o Parecer da Comissão de Finanças, Economia,
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomadas de Contas da CMV.
Comissão

de

Finanças

–

PELA

APROVAÇÃO

DAS

CONTAS.

Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo
Aprovado por 13 Votos Favoráveis. – Aprovado em Votação
Simbólica o Projeto de Lei nº. 37/2018, contido no Processo nº
2530/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix, que dispõe sobre os
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alimentos que perderam o valor comercial, mas ainda são próprios
para o consumo no Município de Vitória. Comissão de Constituição e
Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – Discutido pelos
Vereadores Denninho Silva, leonil, Nathan Medeiros, Fabrício Gandini,
Dalto Neves e Cléber Félix. Encaminhado pelo Vereador Davi Esmael o
Projeto de Lei nº. 109/2018, contido no Processo nº. 6239/2018,
de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que fica denominado
Escadaria Jarcina Miguel da Silva, o logradouro público localizado no
bairro Cruzamento, 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 13 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os
Vereadores Roberto Martins e Fabrício Gandini. – Não havendo
Vereadore inscritos para discutir, foi encaminhado pelos Vereadores
Roberto Martins, Dalto Neves, Sandro Parrini, Fabrício Gandini e
Neuzinha de Oliveira o Projeto de Lei nº. 102/2018, contido no
Processo nº. 5782/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini,
que dispõe sobre a proibição do uso de agrotóxicos a base de
neonicotinoide, no Município de Vitória. Comissão de Constituição e
Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão
de Meio Ambiente

– PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria à

votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 13 Votos
Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Mazinho dos Anjos
Fabrício Gandini e Leonil. – Solicitado pelo Vereador Fabrício Gandini.
Encaminhado pelos Vereadores Wanderson Marinho, Sandro Parrini,
Leonil, Neuzinha de Oliveira e Roberto Martins foi Aprovado por 13
Votos Favoráveis, o Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei
nº. 5044/2018, contido no Processo nº. 9802/2018, de autoria da
Prefeitura Municipal de Vitória, que inclui Inciso XIV no Art. 21 da
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Lei nº. 6.529 de 29 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº. 9.926
de 08 de fevereiro de 2018. Justificaram os Votos os Vereadores Luiz
Paulo Amorim, Wanderson Marinho, Cléber Félix, Davi Esmael e Leonil.
– Solicitado pelo autor o Vereador Mazinho dos Anjos, foi Aprovado
por 13 Votos Favoráveis, o Requerimento de Urgência ao Projeto
de Lei nº. 77/2018, contido no Processo nº. 4613/2018, de autoria
do Vereador Mazinho dos Anjos, que altera a Lei Municipal nº.
7888/2010,

que

regula

o

processo

administrativo

fiscal

da

administração Pública Municipal, para estabelecer a contagem de prazo
em dias úteis e sua suspensão no período de 20 de dezembro à 20 de
Janeiro. – Solicitado e encaminhado pelo Vereador Fabrício Gandini o
Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº. 345/2017,
contido no Processo nº. 13328/2017 de autoria da Prefeitura
Municipal de Vitória, que altera a Lei Municipal nº. 7888/2010, que
cria o Fundo Municipal de Combate a corrupção de que trata o § único
do Art. 33 do Decreto nº. 16.522, de 17 de novembro de 2015, que
regulamentou a Lei Federal nº. 12.846, de 01 de agosto de 2013. –
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 08 (oito) 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 vinte e quatro
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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