CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATA da 124ª (centésima vigésima quarta) Sessão Ordinária da 2ª
(segunda) Sessão Legislativa da 18ª (décima oitava) Legislatura
da Câmara Municipal de Vitória, realizada ao 05 (cinco) dia do mês
de dezembro 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 (16:04min), o Presidente Sr. Vinícius
Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de quórum para
abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Denninho
Silva, Sandro Parrini, Wanderson Marinho, Mazinho dos Anjos, Roberto
Martins, Cléber Félix, Fabrício Gandini e o Sr. presidente (08)
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. 919/2014. O Sr. Vereador leu,
da tribuna o Livro de Salmos, Cap. 37 vv 5. – 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 das Indicações nº. 9321 a 9354/2018, de autoria do
Vereador Nathan Medeiros; 9355 a 9359/2018, de autoria do
Vereador Cléber Félix. Luiz Compareceram os Vereadores Dalto
Neves, Neuzinha de Oliveira, Max Da Mata, Nathan Medeiros, Davi
Esmael e Luiz Paulo Amorim). – No início do Grande Expediente na
hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os
Vereadores Wanderson Marinho, para dizer que seu partido PSC
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espera que o novo Presidente Bolsonaro faça um governo pautado na
justiça e igualdade social, com distribuição de renda e emprego e que
cumpra as legislações. Reiterando também que a máquina pública
tenha menos privilégios. – Sandro Parrini, no tempo permutado
pelo Vereador Roberto Martins, externou sua felicidade ao ver
publicado no site da Câmara um artigo de sua autoria, cujo texto fala
sobre a ocupação dos parques de Vitória pelas famílias. Disse que
divulgou o texto nas redes sociais e recebeu o apoio muito grande.
Lembrou do tempo em que era criança e visitava o Parque Moscoso
todos os domingos e reiterou que esses espaços precisam ser
reocupados. Finalizou dizendo que irá cobrar para que haja melhor
atenção no sentido de levar as famílias de volta aos parques de Vitória.
– Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os
Vereadores Roberto Martins, para fazer um discurso de lamentação
no que tange a fala da possível futura Ministra dos Direitos Humanos,
da Igualdade Racial e das Mulheres, Damares Alves. A mesma disse
que as mulheres nasceram para serem mães e que o modelo ideal de
sociedade as deixaria apenas em casa. Considerou a fala da possível
Ministra ultrapassada e preocupante, bem diferente da realidade da
maioria das mulheres brasileiras que trabalham e lutam por direitos
iguais. – Cléber Félix, no tempo permutado pelo Vereador
Fabrício Gandini, para falar que já foi dada a ordem de serviço para a
reforma de quatorze escolas na região do Bairro Andorinhas e que as
obras já começam na semana que vem, assim que os alunos entrarem
de férias. Relatou que teve uma conversa com o Prefeito Luciano
Rezende sobre as melhorias que precisam ser feitas nos campos de
grama sintética. Disse que foi uma conversa muito boa e que o Prefeito
garantiu que a ordem de serviço para a reforma do campo do Lolão
será dada ainda esse ano. Reforçou o seu total apoio e compromisso
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com a Cidade de Vitória. Finalizou convidando a todos para sua
prestação de contas que irá se realizar no dia dezessete e também
para participar do sábado divertido, na Ponte da Passagem, no dia oito,
a partir das dezoito horas. – Luiz Paulo Amorim, para comunicar a
todos que o Condema decidiu em reunião por manter as multas
aplicadas pela Prefeitura à Arcelor Mittal por conta do pó preto e danos
ambientais a capital. Disse que espera que as empresas poluidoras
reflitam e procurem melhorias para o bem da população da nossa
cidade. – Davi Esmael, (3 min) cedido pelo Vereador Luiz Paulo
Amorim, para mais uma vez dizer que será preciso fazer uma melhor
discussão no momento oportuno sobre o novo PDU da cidade 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 Max Da Mata,
Roberto Martins, Davi Esmael, Cléber Félix, Wanderson Marinho,
Sandro Parrini, Mazinho dos Anjos, Luiz Paulo Amorim, Fabrício
Gandini,

Neuzinha

de

Oliveira,

Dalto

Neves,

Nathan

Medeiros,

Denninho Silva 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: – Aprovado
em Votação Simbólica 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 no Município de VitóriaES. Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA
REDAÇÃO FINAL. – Aprovado em Votação Simbólica 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
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PELA

APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – O Sr. Presidente Vinícius
Simões, justificou a ausência do Vereador Leonil, pois o mesmo está
acompanhando a Sra. sua mãe no hospital. – Discutido pelos
Vereadores Denninho Silva, Nathan Medeiros, Dalto Neves, Vinícius
Simões e Sandro Parrini, em Discussão Especial a Proposta de
Emenda a Lei Orgânica nº. 38/2018, contido no Processo nº.
10290/2018 de Autoria do Vereador Denninho Silva e Outros, que
altera o art. 63 da Lei Orgânica do Município de Vitória. – 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 06 (seis) de dezembro 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). 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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