CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATA da 128ª (centésima vigésima oitava) Sessão Ordinária da 2ª
(segunda) Sessão Legislativa da 18ª (décima oitava) Legislatura
da Câmara Municipal de Vitória, realizada ao 13 (treze) 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 (16:01min), o Presidente em exercício
o Sr. Vereador Cléber Félix, solicitou o registro eletrônico verificação de
quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs.
Vereadores Roberto Martins, Max Da Mata, Denninho Silva, Sandro
Parrini, Wanderson Marinho, Davi Esmael, Mazinho dos Anjos, Neuzinha
de Oliveira, e o Sr. presidente (09) Vereadores, o Sr. Presidente
declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador Wanderson
Marinho, 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 Jeremias, Cap. 33 vv 3 e 4. – 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. 5073 a 5075/2018, de
autoria da Prefeitura Municipal de Vitória; 5077/2018, de autoria
do

Vereador

Sandro

Parrini.

–

Leitura

e

deferimento

dos

Requerimentos nº. 5097/2018, de autoria do Vereador Sandro
Parrini; 5098/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael e outros;
5099/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória. –
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Leitura e deferimento do Administrativo nº. 646/2018, de autoria
do Departamento Financeiro e Contábil. – Leitura e deferimento da
Solicitação de Audiência Pública nº. 61/2018, de autoria do
Vereador Max Da Mata. – Leitura e deferimento das Indicações nº.
9448 a 9457 e 9465 a 9475, 9477 a 9479, 9487 e 9488/2018,
de autoria do Vereador Dalto Neves; 9458 a 9464/2018, de autoria
do Vereador Max Da Mata; 9476/2018, de autoria do Vereador
Roberto Martins; 9480/2018, de autoria do Vereador Fabrício
Gandini; 9481/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos;
9482 a 9485/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim;
9486/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. – Lido, discutido
e aprovado o Requerimento de Informação nº. 157 e 158/2018,
de autoria do Vereador Davi Esmael. – Lidos, discutidos e aprovados
os Votos de Louvor nº. 9205 a 9219/2018, de autoria do Vereador
Sandro Parrini; 9220/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos
Anjo. (Compareceram os Vereadores Vinícius Simões, Fabrício Gandini,
Luiz Paulo Amorim, Nathan Medeiros e Leonil. (Assumiu a presidência o
Sr. Presidente Vinícius Simões). – No início do Grande Expediente na
hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os
Vereadores Denninho Silva, no tempo permutado pelo Vereador
Mazinho dos Anjos, para falar sore a comemoração dos 15 anos da
Guarda Municipal de Vitória. Disse que a Guarda recebeu diversos
aparelhos Smart Phone de alta qualidade, que irão ajudar a dar
continuidade ao trabalho que a Guarda vem desempenhando na Cidade
de Vitória. Falou também quem na semana passada foram entregues
29 novas viaturas. Parabenizou o Prefeito Luciano Rezende pela
iluminação de natal. Finalizou dizendo que foi feito um investimento de
pouco mais de três milhões, mas que irá trazer um retorno muito
grande para a cidade. – Roberto Martins, para manifestar certa
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indignação com o gasto da iluminação de Natal no alto valor de 3
milhões e trezentos mil reais. Disse que quem paga é a população e
que, com certeza, está bonito. Mas, sinceramente acredita que poderia
ter feito com a ajuda da iniciativa privada e com esse dinheiro
conseguiria até construir uma escola. Falou ainda que o Natal já
movimenta naturalmente o comércio e não depende da iluminação
para isso. Por fim, disse que uma iluminação mais modesta seria ideal.
– Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os
Vereadores Sandro Parrini, para falar de algumas colocações e
cobranças feitas ao Executivo. Disse que importantes demandas foram
feitas pela sua comunidade de Tabuazeiro, mas, que infelizmente ainda
não

foram

atendidas.

E

como

Vereador

fiscalizador

continuará

cobrando e mostrando soluções. – Wanderson Marinho, para falar
que o mês de dezembro é um mês onde as pessoas ficam mais
emotivas

devido

ao

clima

natalino.

Disse

que

muitas

pessoas

aproveitam o espírito natalino para fazer alguns pacotes de bondades.
Destacou que é preciso que os governantes não façam essas entregas
só em épocas como essa e que muitos criam certas dificuldades para
depois posarem como salvadores da pátria. Finalizou dando o exemplo
da Câmara de Vitória que no momento da votação do orçamento
passado fez uma emenda que possibilitou a aquisição de viaturas para
a Guarda Municipal, uma ação feita dentro do planejamento, onde o
Legislativo contribuiu com o Executivo, sem precisar se valer de
momentos de emoção. – Max Da Mata, no tempo permutado pelo
Vereador Fabrício Gandini, para fazer uma reflexão sobre algumas
ações que o Executivo e o Poder Público faz e que na maioria das vezes
a população questiona sem entender os motivos para tais feitos. Disse
da importância da sensação de segurança, onde às vezes até uma
simples iluminação pode trazer para o morador. – Esgotado o tempo do
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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, Davi Esmael, Denninho Silva, Fabrício Gandini,
Leonil, Luiz Paulo 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). (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Cléber Félix) –
Com a presença de 14 (quatorze) Vereadores, a presidência deu por
aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: – Discutido
pelos Vereadores Leonil, Neuzinha de Oliveira, (Assumiu a presidência
o Sr. Presidente Vinícius Simões) Denninho Silva, Roberto Martins e
Sandro Parrini. Não havendo Vereadores inscritos para encaminhar o
Veto Total ao Projeto de Lei nº. 219/2017, contido no Processo nº.
8946/2017, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira, que
dispõe sobre o direito ao aleitamento materno em locais públicos e
privados no Município de Vitória e dá outras providências. Comissão de
Constituição e Justiça – PELA MANUTENÇÃO DO VETO. Submetido a
matéria a votação pelo Sr. Presidente foi Mantido o Veto por 12
Votos SIM. Justificaram os Votos os Vereadores Denninho Silva e
Cléber Félix. – Aprovado em Votação Simbólica o Projeto de
Resolução nº. 01/2018, contido no Processo nº 65/2018, de autoria
do Vereador Vinícius Simões, que altera a redação dos artigos 1º e
2º da Resolução nº. 1.925 de 12 de setembro de 2014. MESA
DIRETORA – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – Discutido
pelos Vereadores Mazinho dos Anjos, Sandro Parrini, (Assumiu a
presidência o Sr. Vereador Sandro Parrini), Vinícius Simões e Fabrício
Gandini. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões), foi
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solicitado pelo autor e aprovado pelo Plenário, a retirada de Pauta o
Projeto de Lei nº. 160/2017, contido no Processo nº. 5883/2017,
de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos, que altera os §§ 1º, 2º,
3º e 4º do art. 9º da Lei nº. 3.571/1989. Comissão de Constituição e
Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão
de Finanças

– PELA APROVAÇÃO. – O Sr. Presidente Vinícius

Simões solicitou que fosse registrado em Ata, a Prestação de
Contas do Prefeito Luciano Rezende na Sessão do dia 27 de
dezembro de 2018. – 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 realizarse no dia 18 (dezoito) 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 dezessete horas e quarenta 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. 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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