CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATA da 130ª (centésima trigésima) Sessão Ordinária da 2ª
(segunda) Sessão Legislativa da 18ª (décima oitava) Legislatura
da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 19 (dezenove) 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 (16:03min), o Sr. Presidente Vinícius
Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de quórum para
abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Cléber
Félix, Denninho Silva, Leonil, Mazinho dos Anjos, Roberto Martins,
Sandro Parrini e o Sr. presidente (07) Vereadores, o Sr. Presidente
declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador Leonil, 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 1 a 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 do
Requerimento nº. 5104/2018,

de autoria do Vereador Davi

Esmael. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 9529 a 9533 e
9536/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 9534, 9535 e
9537/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 9540 a
9542/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim. – Lida e
deferida a Justificativa de Ausência nº. 45/2018, de autoria do
Vereador Fabrício Gandini, no dia 19 de dezembro de 2018. – Lida,
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discutida e aprovada a Moção nº. 144/2018, de autoria do Vereador
Mazinho dos Anjos. – Lido, discutido e aprovado os Requerimentos
de Informação nº. 163 e 164/2018, de autoria do Vereador
Mazinho dos Anjos. (Compareceram os Vereadores Luiz Paulo
Amorim, Wanderson Marinho, Max Da Mata, Nathan Medeiros e Davi
Esmael). – No início do Grande Expediente na hora destinada as
Lideranças Partidárias Assomou a Tribuna os Vereadores,
Sandro Parrini, para falar de dois importantes assuntos. Disse que já
faz algum tempo que recebe alguns pedidos da comunidade do bairro
São Cristóvão, referente ao Campo do Lolão porque o espaço encontrase em péssimo estado de conservação, dificultando a população de
utilizá-lo para realizar suas atividades e esportes. Disse que a
Prefeitura de Vitória já informou que as obras no Campo do Lolão serão
iniciadas logo e que, muito em breve, o espaço poderá ser utilizado
novamente. Falou também da solenidade que acontecerá para dar
início ao serviço da regularização Fundiária da Fazenda Maruípe, uma
conquista muito importante para aquela região. Mas, lamenta que a
Prefeitura de Vitória marcou um evento no mesmo horário. – Mazinho
dos Anjos, lembrou que há algum tempo atrás a Comissão de
Desburocratização recebeu em uma reunião alguns empreendedores
que

trabalham

com

caçambas

coletoras.

Disse

que

esses

empreendedores reclamavam que a Prefeitura cobra uma taxa que não
tem dosimetria alguma. Relatou ainda que a taxa não é o maior
problema, pois além disso a Prefeitura ainda cobra uma licença, que
demora, em média, oito dias para ser liberada. Destacou que, em
virtude dessas burocracias, muitos empreendedores estão fechando as
portas e fazendo com que pessoas joguem os entulhos em locais
inadequados. Finalizou dizendo que recebeu um áudio dizendo que os
funcionários da Secretaria ainda colocam a culpa desses problemas nos
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Vereadores. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a
Tribuna os Vereadores Cléber Félix, para dizer que está muito feliz
porque começa uma etapa muito importante para cidade de Vitória, a
qual venho fazendo parte desde o começo. Falou que nesta quartafeira, às 19 horas, na Emef Professor Vercenílio da Silva Pascoal
acontecerá uma Solenidade de início do serviço da Regularização
Fundiária da Fazenda Maruípe - etapa bairro Joana D'arc. Referendou o
trabalho

do

Governo

do

Estado,

por

meio

da

Secretaria

de

Saneamento, Habitação e Desenvolvimento (SEDURB) – Denninho
Silva, (5 min) no tempo cedido pelo Vereador Cléber Félix, para
reiterar a fala do Vereador Mazinho no que tange a problemática das
caçambas na cidade de Vitória. Solicita ao Executivo Municipal
providências. – Luiz Paulo Amorim, parabenizou a fala do Vereador
Mazinho dos Anjos e disse que nos bairros de periferia o problema das
caçambas é ainda pior, pois as ruas são mais estreitas e os moradores
sequer conseguem a licença. Falou também que a empresa RDJ, que
ganhou a licitação para realizar as obras da Poligonal Um, não trabalha
com todo o seu efetivo, o que atrasa muito as obras que a população
anseia e que irão melhorar a mobilidade urbana. Finalizou dizendo que
a Prefeitura deveria agir de forma mais firme com essas empresas para
que as obras sejão entregues o mais rápido possível. – Roberto
Martins, (5 min) no tempo cedido pelo Vereador Luiz Paulo
Amorim, lembrou que foi aprovado na Câmara de Vitória um Projeto
de Lei, oriundo do Executivo, que determinava que o cálculo do terço
de férias dos professores municipais passasse a ser feito em cima de
quarenta e cinco dias de trabalho. Destacou que os professores
esperavam já contar com isso já nas férias de janeiro, mas foram
surpreendidos ao receber o contra-cheque e perceberam que o cálculo
foi feito pelo modo anterior. Finalizou dizendo que é lamentável chegar
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às vésperas do natal com essa péssima notícia e relatou que os
professores estão indignados e que não é à toa que estão chamando o
Prefeito de Vitória de "Prefake". – Max Da Mata, (5 min) no tempo
cedido pelo Vereador Leonil, para também falar da questão das
caçambas na cidade, assim como de outros equipamentos. Disse que
já levou ao conhecimento do Prefeito Luciano a questão da cobrança
indevida e abusiva e espera soluções o mais breve possível. – Leonil,
para também se solidarizar com a problemática das caçambas em
nossa cidade. Falou da alegria de participar de um importante
momento para esta Casa que saiu pioneira na transmissão dos
trabalhos legislativos na linguagem de libras. O Presidente Vinícius
Simões justificou a ausência dos Vereadores Fabrício Gandini e
Neuzinha de Oliveira. – 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, Davi Esmael, Denninho Silva, Luiz Paulo Amorim, Max Da
Mata, Mazinho dos Anjos, Nathan Medeiros, Roberto Martins, Sandro
Parrini, Wanderson Marinho, Leonil e o Sr. Presidente Vinícius
Simões. (12 Vereadores). – Com a presença de 12 (doze)
Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as
seguintes deliberações: O Vereador Luiz Paulo Amorim justificou
sua saída do Plenário antes do término da Sessão. – Discutido
pelos Vereadores Leonil, (Assumiu a presidência o Sr. Vereados Leonil)
Vinícius Simões, Wanderson Marinho Mazinho dos Anjos e Davi Esmael.
(Assumiu a presidência o Sr. Vereados Sandro Parrini) Encaminhado
pelos Vereadores Roberto Martins, Leonil e Davi Esmael o Veto Total
ao

Projeto

de

Lei

nº.

233/2017,

contido

no

Processo

nº.
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9539/2017, de autoria do Vereador Lonil, que atera o Art. 1º da Lei
7.080 de 19 de setembro de 2007. Comissão de Constituição e Justiça
– PELA MANUTENÇÃO DO VETO. Submetido a matéria a votação
pelo Sr. Presidente foi Mantido o Veto por 08 Votos SIM. (Assumiu a
presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões) – Solicitado pelo Vereador
Wanderson Marinho e aprovado pelo Plenário a retirada de pauta o
Projeto de Lei nº. 5024/2018, contido no Processo nº. 9025/2018,
de autoria do Prefeito Municipal, que altera o Art. 6º da Lei nº.
8.776, de 30 de dezembro de 2014, e dá outras providências.
Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE
E

LEGALIDADE.

Comissão

de

Finanças

–PELA

APROVAÇÃO.

Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. SEM
PARECER. – Discutido pelo Vereador Roberto Martins. Encaminhado
pelos Vereadores Leonil, Denninho Silva e Mazinho dos Anjos o
Projeto de Lei nº. 78/2018, contido no Processo nº. 4680/2018, de
autoria do Vereador Roberto Martins, que altera os artigos 18 e 19 da
Lei 8.174, de 21 de outubro de 2011, a qual versa sobre o sistema de
Estacionamento Rotativo pago nas ruas e logradouros públicos do
Município

de

Constituição

Vitória,
e

Justiça

e

dá
–

outras
PELA

providências.

Comissão

CONSTITUCIONALIDADE

de
E

LEGALIDADE. Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Comissão
de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. PELA APROVAÇÃO.
Comissão de Mobilidade Urbana – PELA APROVAÇÃO. Comissão de
Políticas Urbanas – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria a
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 20
(vinte) de dezembro de 2018, às dezesseis horas, e para a qual
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designou: expediente interno e externo, ordem do dia, trabalhos das
Comissões e o que mais ocorrer. (Encerrou-se a Sessão às dezessete
horas e cinquenta e um 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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