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LICITAÇÕES
RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 018/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, em atendimento ao que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações torna pública a celebração de contrato, constante do processo nº
8299/2018, conforme abaixo:
Contratante - Câmara Municipal de Vitória.
Contratada – INSTITUTO ELLOS DE INCLUSÃO SOCIAL.
Objeto – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de tradução e interprete da
Língua Brasileira de Sinais, para atuação nas atividades legislativas da Câmara Municipal de Vitória.
Valor – R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) anual.
Vigência – 12 (doze) meses a partir de 10/12/2018.
Elemento de despesa – 01.031.0038.2.0233
Atividade – 3.3.90.39.99
Vitória, 04 de dezembro de 2018.
VINICIUS JOSE SIMOES
Presidente da CMV
ATOS DA PRESIDÊNCIA
ATA da 91ª (nonagésima primeira) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 18 (desoito) dias do mês
de setembro 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 (16:04h), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de
quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Denninho Silva, Roberto
Martins, Sandro Parrini, Rogérinho Pinheiro, Cléber Félix, Davi Esmael e o Sr. Presidente Vinícius Simões
(07) 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 1.919/2014. O Sr.
Vereador leu, da tribuna o Livro de Josué, Cap 1 vv 9. – 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. O Vereador Sandro Parrini justificou a ausência do Vereador Cléber Félix. – Lido a
seguir o Expediente Interno constando: – Leitura e encaminhamento dos Projetos de Lei nº.
160/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 161/2018, de autoria da Comissão de
Desburocratização e Empreendedorismo; 162/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de
Vitória; 163/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix. – Leitura e deferimento dos Requerimentos
nº. 1796/2018, de autoria do Vereador Aloísio Varejão; 1797/2018, de autoria do Vereador Roberto
Martins. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 4966 a 4968/2018, de autoria do Vereador
Mazinho dos Anjos; 4969 e 4970/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 4971 a
4977/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 4978 a 4983, 4987, e 4989 a 5000/2018,
de autoria do Vereador Dalto Neves; 4984 e 4985, de autoria do Vereador Cléber Félix; 4986/2018,
de autoria do Vereador Vinícius Simões; 4988/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Lidos,
discutidos e aprovados os Requerimentos de Informação nº. 122 e 123/2018, de autoria do
Vereador Mazinho dos Anjos. – Lidos, discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 261 e
263/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 262/2018, de autoria do Vereador Sandro
Parrini. (Compareceram os Vereadores Dalto Neves, Rogerinho Pinheiro, Luiz Paulo Amorim, Mazinho dos
Anjos, Virginia Brandão, Neuzinha de Oliveira e Aloísio Varejão). O Vereador Davi Esmael comunicou ao
Sr. Presidente que sairia antes do término da sessão para um compromisso externo. – No início do
Grande Expediente Na hora destinada as Lideranças Partidárias foi solicitado pelo Presidente
Vinícius Simões e aprovado pelo plenário a supressão dos mesmos na mesma ordem para a
próxima sessão. – (Assumiu a presidência o Sr Vereador Luiz Paulo Amorim. – Na hora destinada aos
Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores Vinícius Simões, relembrou do momento
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ocorrido na semana passada em que a Casa entregou o selo Empresa Pop para o Grupo Star Vigilância,
que deu oportunidade de emprego a uma pessoa em situação de rua. Destacou que é importante dar
oportunidade a essas pessoas, mesmo que sejam muitas, pois essa atitude faz muita diferença na vida de
cada uma delas e das pessoas que as cercam. Finalizou seu discurso falando também da necessidade dos
Vereadores falarem dos projetos bem sucedidos, pois é preciso que a população, que está desacreditada,
saiba que há boas coisas na política e volte a acreditar. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius
Simões). – Luiz Paulo Amorim, lembrou que há seis meses participou de reuniões com representantes
do Governo, do DER, Prefeitura de Vitória e da associação dos donos de lojas da Avenida Leitão da Silva
para discutir a retomada das obras no local. Disse que criou-se uma expectativa grande de que as obras
se concluíssem ainda este ano, no entanto o número de trabalhadores atuando na obra é mínimo e não há
previsão de conclusão. Falou também que, há mais de um mês, uma parte da Avenida Rio Branco foi
interditada para uma obra e até agora nada foi feito. Finalizou sua fala discorrendo sobre a Décima Edição
da Rolimã Racing, realizada no Bairro da Penha. – Roberto Martins, chamou a atenção para o momento
vivenciado pela educação no Município de Vitória. Relatou que a Comissão de Educação recebeu, na
semana passada, dois diretores de escolas do município que expuseram suas angústias e tristezas e
relataram os problemas recorrentes nas escolas municipais. Falou também sobre a queda da posição do
município no IDEB, que averigua o real nível de aprendizagem na educação básica. Disse que Vitória caiu
para o 53º lugar no Fundamental 1 e em 58º lugar no Fundamental 2, em uma lista com 75 municípios
averiguados no estado. Finalizou externando sua esperança de que o Prefeito fizesse uma autocrítica e
reconhecesse o problema, mas, ao contrário disso, a prefeitura publicou em sua página que 33 escolas do
município aumentaram seu índice no IDEB, ignorando todas as outras, num universo de 104 escolas, em
que a situação não é boa. – Sandro Parrini, (3 min) cedido pelo Vereador Roberto Martins para
falar sobre a Décima Edição da Rolimã Racing, que aconteceu no último fim de semana, no Bairro da
Penha. Disse que o evento que sempre atrai muita gente começou como uma brincadeira ainda no ano de
2009 numa ladeira situada entre os Bairros Itararé e da Penha. Destacou que toda a comunidade local
participou ativamente e que o evento, um dos maiores da cidade, merece uma maior atenção do
Executivo Municipal. Finalizou parabenizando os organizadores, pilotos e equipes participantes e aos
campeões da Décima Edição da Rolimã Racing. – 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 Sandro Parrini, Roberto Martins, Rogérinho
Pinheiro, Virginia Brandão, Fábio Lube, Aloísio Varejão, Cléber Félix, Luiz Paulo Amorim e o Sr. Presidente
Vinícius Simões. (09 Vereadores). – Com a presença de 09 (nove) Vereadores, a presidência deu por
aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: – Discutido pelos Vereadores Rogerinho Pinheiro
e Cléber Félix. Encaminhado pelos Vereadores Roberto Martins e Sandro Parini, o Veto Total ao Projeto
de Lei nº. 234/2017, contido no Processo nº. 9540/2017, de autoria do Vereador Leonil, que classifica
a visão monocular como deficiência visual, incluindo-a no rol dos portadores de necessidades especiais no
município de Vitória, e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça – PELA REJEIÇÃO DO
VETO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente o Veto foi Rejeitado por 7 Votos NÃO e 2
Votos SIM. – Com discussão e encaminhamento encerrado na sessão anterior, foi solicitado pelo
Vereador Sandro Parrini e aprovado pelo plenário a Votação em Bloco dos Projetos abaixo
relacionados: Projeto de Lei nº. 55/2018, contido no Processo nº. 3529/2018, de autoria do Vereador
Waguinho Ito, que denomina Beco Sérgio da Silva Nascimento, logradouro público localizado no Bairro
Cruzamento,
no
município
de
Vitória.
Comissão
de
Constituição
e
Justiça
–
PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Projeto de Lei nº. 58/2018, contido no
Processo nº. 3532/2018, de autoria do Vereador Waguinho Ito, que denomina Escadaria Madalena
Aparecida Soares, logradouro público localizado no Bairro Cruzamento, no Município de Vitória. Comissão
de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido
à votação pelo Sr. Presidente foram os mesmos Aprovado por 07 Votos Favoráveis. Justificou o Voto o
Vereador Cléber Félix. – Encaminhado pelo Vereador Roberto Martins foi Aprovado por 07 Votos
Favoráveis, o Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº 154/2018, contido no Processo nº
8435/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitoria, que altera o Artigo 69 da Lei nº. 2.945, de
13 de maio de 1982. – 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 19 (dezenove) de setembro de 2018, às dezesseis horas, e para a qual designou: expediente interno e
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externo, ordem do dia, trabalhos das Comissões e o que mais ocorrer. (Encerrou-se a Sessão às
dezessete horas e oito 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.
ATA da 92ª (nonagésima segunda) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 19 (dezenove) dias do mês
de setembro 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 (16:09h), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de
quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Denninho Silva, Roberto
Martins, Sandro Parrini, Cléber Félix, Mazinho dos Anjos, Virgínia Brandão, Dalto Neves e o Sr. Presidente
Vinícius Simões (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 15 vv 1 a 3. – 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. O Vereador Sandro Parrini justificou a ausência do
Vereador Cléber Félix. – Lido a seguir o Expediente Interno constando: – Leitura e encaminhamento do
Projeto de Lei nº. 1803/2018, de autoria da Vereadora Virgínia Brandão. – Leitura e deferimento
dos Requerimentos nº. 1799 /2018, de autoria do Vereador Rogerinho Pinheiro; 124/2018, de
autoria da Vereadora Virgínia Brandão; 1800 a 1802/2018, de autoria do Vereador Aloísio Varejão.
– Leitura e deferimento das Indicações nº. 5003/2018, de autoria do Vereador Rogerinho Pinheiro;
5001/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 3770/2018, de autoria do Vereador Vinícius
Simões; 5004 a 5007/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 5008 e 5009/2018, de
autoria do Vereador Dalto Neves. – Lida, discutida e aprovada a Moção nº. 101/2018, de autoria do
Vereador Dalto Neves. – Lidos, discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 264 a 266/2018, de
autoria do Vereador Sandro Parrini. (Compareceram os Vereadores Luiz Paulo Amorim, Fábio Lube, Davi
Esmael e Aloísio Varejão). O Vereador Roberto Martins justificou a ausência do Vereador Rogerinho
Pinheiro, pois o mesmo está em consulta médica. – No início do Grande Expediente Na hora destinada as
Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Cléber Félix, felicitou o Vereador Mazinho
dos Anjos por seu aniversário. Externou sua felicidade em fazer parte da Casa junto ao Vereador. Falou
também da sua alegria em ser filiado ao Progressista, um partido que, a cada dia, vem crescendo no
estado e em 2020 terá candidatos em todas as capitais do país, inclusive em Vitória. Finalizou reiterando
sua satisfação em fazer parte dos Progressistas e dizendo que é muito importante estar em um partido
onde se sinta bem e possa dialogar. – Mazinho dos Anjos, Felicitou o Vereador Mazinho dos Anjos por
seu aniversário. Externou sua felicidade em fazer parte da Casa junto ao Vereador. Falou também da sua
alegria em ser filiado aos Progressistas, um partido que, a cada dia, vem crescendo no estado e em 2020
terá candidatos em todas as capitais do país, inclusive em Vitória. Finalizou reiterando sua satisfação em
fazer parte dos Progressistas e dizendo que é muito importante estar em um partido onde se sinta bem e
possa dialogar. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos foi solicitado pelo Vereador Sandro
Parrini e aprovado pelo plenário a supressão dos mesmos para a próxima sessão na mesma
ordem. – 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 Sandro Parrini, Roberto Martins, Virginia Brandão, Fábio Lube, Aloísio Varejão, Cléber
Félix, Luiz Paulo Amorim, Dalto Neves, Davi Esmael, Mazinho dos Anjos, Denninho Silva 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: (Assumiu a presidência o Sr Vereador Luiz Paulo
Amorim). – Com o Requerimento de Regime de Urgência aprovado em Sessão anterior ao Projeto de
Lei nº. 154/2018, contido no Processo nº. 8535/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória,
que altera o Artigo 69 da Lei nº. 2.945, de 13 de maio de 1982. Encaminhado pelo Sr. Presidente às
Comissões pertinentes que ofereceram os seguintes pareceres: Comissão de Constituição e Justiça. –
PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Finanças PELA APROVAÇÃO. Comissão
de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Educação – PELA
APROVAÇÃO. – Discutido pelos Vereadores Denninho Silva, Dalto Neves e Vinícius Simões. Encaminhado
pelos Vereadores Roberto Martins, Davi Esmael, Denninho Silva, Sandro Parrini e Fábio Lube, submetido a
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matéria à votação pelo Sr. Presidente foi a mesma Aprovada por 11 Votos Favoráveis. Justificaram os
Votos os Vereadores Dalto Neves e Aloísio Varejão. (Assumiu a Presidência o Sr. Presidente Vinícius
Simões) – Discutido pelo Vereador Denninho Silva e não havendo inscritos para encaminhar o Projeto de
Lei nº. 52/2018, contido no Processo nº. 3525/2018, de autoria do Vereador Waguinho Ito, que
denomina Beco Ivan Martins, logradouro público no bairro Cruzamento, no município de Vitória. Comissão
de Constituição e Justiça. – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Submetido a matéria à
votação pelo Sr. Presidente foi a mesma Aprovada por 11 Votos Favoráveis. – Discutido pelo Vereador
Sandro Parrini e Denninho Silva. Encaminhado pelo Vereador Roberto Martins o Projeto de Resolução
nº. 10/2018, contido no Processo nº. 4857/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini, que altera a
Redação do Art. 1º, I, da Resolução nº. 1.912, de 20 de maio de 2013. Comissão de Constituição e
Justiça. – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Esporte e Lazer – PELA
APROVAÇÃO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi a mesma Aprovada por 11 Votos
Favoráveis. O Vereador Cléber Félix solicitou que fosse registrado em Ata seu Voto. – Discutido pelo
Vereador Davi Esmael foi Aprovado por 11 Votos Favoráveis, o Requerimento de Urgência ao
Projeto de Lei nº 117/2018, contido no Processo nº 6326/2018, de autoria da Prefeitura Municipal
de Vitoria, que institui a Comissão de Defesa da Autuação no âmbito da Secretaria de Transporte,
Trânsito e Infraestrutura. – 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 setembro 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 trinta 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.
ATA da 93ª (nonagésima terceira) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 20 (vinte) dias do mês de
setembro 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 (16:05h), o Sr. Presidente em exercício Sandro Parrini, solicitou o registro eletrônico
verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Denninho Silva,
Roberto Martins, Cléber Félix, Mazinho dos Anjos, Virgínia Brandão, Aloísio Varejão, Davi Esmael, Vinícius
Simões e o Sr. Presidente Sandro Parrini. (09) 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 1.919/2014. 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 encaminhamento do Projeto de Lei nº. 1804/2018, de autoria da
Vereadora Virgínia Brandão. – Leitura e encaminhamento do Projeto de Resolução nº. 22/2018, de
autoria da Mesa Diretora. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 5010 e 5011/2018, de autoria
da Vereadora Neuzinha de Oliveira; 5012 a 5023/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 5024
a 5035 e 5037 a 5039/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 5036/2018, de autoria do
Vereador Sandro Parrini. – Lidos, discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 267 a 269/2018,
de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 270/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini.
(Compareceram os Vereadores Fábio Lube, Neuzinha de Oliveira e Rogerinho Pinheiro). – No início do
Grande Expediente Na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores
Denninho Silva, para externar sua preocupação com o rumo do nosso transporte público. Disse que esta
Casa precisa discutir mais sobre esse tema, pois, o mesmo influencia no andamento da cidade. Atentou os
munícipes das condições precárias do nosso transporte. O Vereador Cléber Félix justificou a ausência do
Vereador Luiz Paulo Amorim que está em consulta médica. – Roberto Martins, para falar sobre o preço
da passagem do transporte coletivo de Vitória. Disse que a passagem é cara levando-se em consideração
a qualidade dos ônibus e dos pontos de ônibus que prestam o serviço. Destacou que os Vereadores não
podem fazer tudo para resolver esse problema no transporte público da cidade, mas podem apontar
algumas soluções corretivas ao problema e para isso é preciso saber qual é o real tamanho do problema.
Finalizou dizendo que a tarifa do transporte coletivo de Vitória deveria ser decidida por esta Casa,
estimulando, desta forma, os Vereadores a discutirem o tema com maior embasamento. – Na hora
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destinada aos Oradores Inscritos foi solicitado pelo Vereador Roberto Martins e aprovado pelo
plenário a supressão dos mesmos para a próxima sessão na mesma ordem. (Assumiu a
presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – 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 Sandro Parrini, Roberto Martins, Virginia Brandão,
Aloísio Varejão, Cléber Félix, Dalto Neves, Davi Esmael, Mazinho dos Anjos, Denninho Silva, Fábio Lube,
Neuzinha de Oliveira, Rogerinho Pinheiro e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (13 Vereadores). – Com
a presença de 13 (treze) 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. 117/2018, contido no Processo nº. 6326/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de
Vitória, que institui a Comissão de Defesa da Autuação no âmbito da Secretaria de Transporte, Trânsito e
Infraestrutura. Comissão de Constituição e Justiça. – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Mobilidade Urbana – COM RELATÓRIO PELA
APROVAÇÃO PENDENTE DE DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO – PELA
APROVAÇÃO. – Discutido pelo Vereador Davi Esmael. Encaminhado pelos Vereadores Denninho Silva,
Roberto Martins e Sandro Parrini, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo
Aprovado por 10 Votos SIM 02 Votos NÃO e 01 Abstenção. Justificaram os Votos os Vereadores
Mazinho dos Anjos e Neuzinha de Oliveira. (Assumiu a Presidência o Sr. Vereador Sandro Parrini). –
Discutido pelos Vereadores Davi Esmael, Dalto Neves, Roberto Martins, Neuzinha de Oliveira, Cleber Félix,
Fábio Lube e Vinícius Simões. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). Encaminhado
pelos Vereadores Davi Esmael, Fábio Lube e Sandro Parrini o Projeto de Lei nº. 90/2018, contido no
Processo nº. 5314/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que as Unidades de Saúde do
Município de Vitória deverão divulgar em local de visibilidade e destaque a nota média dada pelo usuário e
o número de faltas nas consultas por mês. Comissão de Constituição e Justiça. – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Saúde e Assistência Social – PELA
APROVAÇÃO. Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO. Após ser
discutido e encaminhado pelos Vereadores inscritos, foi solicitado pelo Vereador Davi Esmael e aprovado
pelo plenário o adiamento do mesmo por até, no máximo, três Sessões. – Discutido pelo Vereador
Mazinho dos Anjos. Encaminhado pelo Vereador Roberto Martins o Projeto de Lei nº. 216/2017,
contido no Processo nº. 8655/2017, de autoria do Vereador Waguinho Ito, que dispõe sobre a alteração
no artigo 10º, inciso IV, da Lei nº. 7.362 de 03 de abril de 2008, alterando a capacidade do porta-malas
para 250 litros. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Mobilidade
Urbana – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo
Aprovado por 07 Votos SIM e 02 Votos NÃO. Justificou o Voto o Vereador Luiz Paulo Amorim. –
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 25 (vinte e cinco) de
setembro 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 cinquenta
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.
ATA da 94ª (nonagésima quarta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do
mês de setembro 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 (16:14h), o Sr. Presidente em exercício Sandro Parrini, solicitou o
registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs.
Vereadores Denninho Silva, Cléber Félix, Virgínia Brandão, Aloísio Varejão, Davi Esmael e o Sr.
Presidente. (06) Vereadores), o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador
Davi Esmael, 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 84 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
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encaminhamento do Projeto de Resolução nº. 23/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins e
outros. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 5004/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo
Amorim; 5040/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 5041 a 5046, 5054 a 5061, 5063,
5065, 5068 a 5074/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 5047, 5067, 5075 a 5082/2018, de
autoria do Vereador Vinícius Simões; 5049, 5051 a 5053, 5062 e 5064/2018, de autoria da
Vereadora Neuzinha de Oliveira; 5066/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Leitura e
deferimento da solicitação de Tribuna Livre nº. 10/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins. –
Lidos, discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 271 a 274/2018, de autoria do Vereador
Roberto Martins. – Leitura e deferimento dos Votos de Pesar nº 65/2018, de autoria do Vereador
Mazinho dos Anjos, pelo falecimento do Sr. Albuíno Azeredo, engenheiro e ex-governador do Estado do
Espírito Santo; 66/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim, pelo falecimento do Sr. Avelino
Zorzal. (Compareceram os Vereadores Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Vinícius Simões e Rogerinho).
(Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – No início do Grande Expediente Na hora
destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Davi Esmael, pediu lucidez
e paz ao povo brasileiro diante do momento eleitoral que está por vir. – Mazinho dos Anjos, para fazer
um desabafo para que os novos políticos eleitos acabem com os privilégios que são dados para os que são
candidatos e servidores públicos. Disse que servidor público não poderia continuar recebendo seu salário
integral quando se candidatasse a algum cargo político. Inaceitável e vai cobrar essa mudança. – Na hora
destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna a Vereadora Virgínia Brandão, para falar que
é presidente da Sociedade Protetora dos Animais há onze anos. Destacou que a SOPAES é uma ONG sem
fins lucrativos fundada em Vitória, com abrangência estadual e é de utilidade pública. Relatou que, no
momento em que assumiu a SOPAES, em 2007, os animais que eram retirados das ruas eram levados
para um lugar onde seriam sacrificados. Era esse o sistema utilizado na época. Disse que, a partir desse
momento, começou a pesquisar no país e no exterior como eram feitos os procedimentos nessa área e
descobriu que, ao invés de sacrificar os animais, em muitos lugares já se fazia a castração para impedir o
aumento da população de animais de rua e implantou esse sistema no estado. Finalizou dizendo que,
apesar de muito trabalho já realizado, o problema continua e que a gestão do Prefeito Luciano Rezende foi
a primeira a se interessar por esse problema. – Cléber Félix, para falar de forma geral que foi eleito para
trabalhar em prol da população que o elegeu e que não vai se furtar desse papel. Deixa o recado que
votará conforme sua consciência e nada nem ninguém mudará seu pensamento, a não ser que for
convencido que o melhor seria de outra forma. Disse ainda que todos tem direito de debater e defender
seus ideais. – Dalto Neves, no tempo permutado pelo Vereador Mazinho dos Anjos parabenizou a
fala da Vereadora Virgínia Brandão e disse que também é um defensor da causa animal e apoia grupos
defensores dos animais. Agradeceu e parabenizou o Secretário Sr. Aranda que tem feito muitas ações na
região da Rodovia Serafim Derenzi e que atendeu a uma demanda da comunidade do entorno da rodovia,
que pedia a retirada de uma tela liberando o acesso ao campo de futebol. Questionou o critério de
cobrança da taxa de esgoto da CESAN, pois existe uma discrepância nas cobranças, que variam de vinte a
oitenta por cento do valor da conta de água. Concluiu agradecendo ao Comandante Geral da Polícia
Militar, Coronel Ramalho, que é um excelente servidor público, e solicitou maior prioridade na segurança
pública no entorno da Rodovia Serafim Derenzi. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Sandro Parrini). –
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 Roberto Martins, Virginia Brandão, Aloísio Varejão, Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos
Anjos, Fábio Lube, Neuzinha de Oliveira, Rogerinho Pinheiro e o Sr. Presidente Sandro Parrini. (10
Vereadores). – Com a presença de 10 (dez) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia,
com as seguintes deliberações: – Discutido pelos Vereadores Neuzinha de Oliveira e Rogerinho Pinheiro, e
não havendo inscritos para encaminhar foi Aprovado em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº.
242/2017, contido no Processo nº. 9998/2017, de autoria do Vereador Leonil, que dispõe sobre o
desembarque de passageiros idosos fora do ponto de parada nos transportes coletivos e dá outras
providências. Comissão de Constituição e Justiça. – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – Não
havendo inscritos para discutir nem encaminhar foi Aprovado em Votação Simbólica o Projeto de Lei
nº. 68/2018, contido no Processo nº. 3951/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho, que
denomina “Almiro de Rocha Paula”, o logradouro localizado entre a casa de nº. 728 e o terreno da Loja
Maçônica Domingos Martins, perpendicular à Avenida Dário Lourenço de Souza, no bairro Mário Cypreste
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em Vitória. Comissão de Constituição e Justiça. – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – 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 26 (vinte e seis) de
setembro 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 oito
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.
ATA da 95ª (nonagésima quinta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 26 (vinte e seis) dias do
mês de setembro 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 (16:03h), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro
eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores
Denninho Silva, Cléber Félix, Aloísio Varejão, Davi Esmael, Rogerinho Pinheiro, Sandro Parrini e o Sr.
Presidente. (07) 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
1.919/2014. 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
encaminhamento do Projeto de Lei nº. 1805/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Leitura e
deferimento das Indicações nº. 5083 e 5084/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. Lido,
discutido e aprovado o Requerimento de Informação nº. 124/2018, de autoria do Vereador Mazinho
dos Anjos. – Lidos, discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 275 a 280/2018, de autoria do
Vereador Sandro Parrini. (Compareceram os Vereadores Virgínia Brandão, Mazinho dos Anjos e Dalto
Neves). – No início do Grande Expediente Na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a
Tribuna os Vereadores Sandro Parrini, cumprimentou os representantes do Sindicato Nacional dos
Aposentados. Discorreu sobre audiência pública, realizada na última sexta-feira, para discutir a doença de
Alzheimer. Disse que vários profissionais envolvidos nesta temática estiveram presentes. Fez um
agradecimento à Doutora Raquel Oliveira, médica geriatra; ao representante da Secretaria Municipal de
Educação, Truman José Vieira; e à escritora Berna Almeida, autora do livro "Um sujeito chamado
Alzheimer, que estiveram presentes e compuseram a Mesa durante a audiência. Finalizou destacando a
importância da transmissão ao vivo das reuniões da Câmara, pois cada vez mais a Câmara atinge um
público maior. – Denninho Silva, para declarar que já fez uso da fala. – Na hora destinada aos
Oradores Inscritos foi solicitado pelo Vereador Davi Esmael e aprovado pelo plenário a
supressão dos mesmos para a próxima sessão na mesma ordem. – 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 Roberto Martins, Virginia
Brandão, Aloísio Varejão, Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos, Rogerinho Pinheiro, Luiz Paulo
Amorim, Davi Esmael, Sandro Parrini, Denninho Silva, Neuzinha de Oliveira e o Sr. Presidente Vinícius
Simões. (13 Vereadores). – Com a presença de 13 (treze) Vereadores, a presidência deu por aberta a
Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: – Encaminhado pelos Vereadores Denninho Silva, Sandro
Parrini e Mazinho dos Anjos, o Veto Total ao Projeto de Lei nº. 36/2018, contido no Processo nº.
2529/2018, de autoria do Vereador Leonil, que declara de Utilidade Pública Municipal o Sindicato
Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – SUB-SEDE ES-SINSNAPI-ES. Comissão de Constituição
e Justiça. – PELA REJEIÇÃO DO VETO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo
Rejeitado por 10 Votos NÃO. – Não havendo inscritos para discutir nem encaminhar foi Aprovado em
Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 68/2018, contido no Processo nº. 3833/2018, de autoria do
Vereador Dalto Neves, que dispõe sobre a Obrigatoriedade de Instalação de Dispositivo de Proteção
Solar nas janelas dos Sistemas de Transporte Coletivos em espaços adaptados para pessoas com
Deficiência e Mobilidade Reduzida, nos Transportes Coletivos de Vitória. Comissão de Constituição e
Justiça. – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Sandro
Parrini). – Discutido pelos Vereadores Vinícius Simões, Mazinho dos Anjos, Cléber Félix, Dalto Neves, Luiz
Paulo Amorim, (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões), Sandro Parrini e Roberto
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Martins. Encaminhado pelo Vereador Mazinho dos Anjos, o Projeto de Lei nº. 128/2018, contido no
Processo nº. 6791/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória, que denomina o Comitê de
Gestão e Inovação, instituído pela Lei nº. 8.417, de 08 de março de 2013. Comissão de Constituição e
Justiça. – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Submetido à matéria a votação pelo Sr.
Presidente foi o mesmo Aprovado por 9 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Cléber
Félix, Dalto Neves, Neuzinha de Oliveira, Roberto Martins e Mazinho dos Anjos. – Encaminhado pelo
Vereador Roberto Martins foi Aprovado por 07 Votos Favoráveis, o Requerimento de Urgência ao
Projeto de Lei nº 156/2018, contido no Processo nº. 8478/2018, de autoria do Vereador Aloísio
Varejão, que dispõe sobre a gratuidade de estacionamento para deficientes e idosos no Município de
Vitória e dá outras providências. – 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 27 (vinte e sete) de setembro 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 trinta 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.
ATA da 96ª (nonagésima sexta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de setembro 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 (16:03h), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro
eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores
Denninho Silva, Cléber Félix, Rogerinho Pinheiro, Sandro Parrini, Roberto Martins, Dalto Neves, Luiz Paulo
Amorim 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 Deuteronômio, Cap 31 vv 6. – 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 dos Requerimentos nº. 5004/2018, de autoria do Vereador Cléber
Félix; 5005/2018, de autoria do Vereador Aloísio Varejão; 5006/2018, de autoria do Vereador
Roberto Martins; 5007 a 5010/2018, de autoria da Vereadora Virgínia Brandão; 5011/2018, de
autoria do Vereador Denninho Silva. – (Compareceram os Vereadores Virgínia Brandão, Aloísio Varejão,
Neuzinha de Oliveira, Mazinho dos Anjos e Davi Esmael). – No início do Grande Expediente Na hora
destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Roberto Martins, para
explanar sua blitz na Escola Sinclair Phillips, em Caratoíra. Disse que infelizmente encontrou uma escola
abrigada em um prédio improvisado, com vários problemas estruturais. Lembrou mais uma vez que é
preciso um olhar pedagógico de quem está construindo as escolas do município de Vitória. Por fim,
reafirmou que será preciso urgentemente de intervenções para melhoria dessas escolas. – Denninho
Silva, no tempo permutado pelo Vereador Sandro Parrini para falar sobre a 9ª edição da maior
festa das crianças do Estado do Espírito Santo, que acontecerá no próximo sábado na praça do campo do
HI-Fi, em Goiabeiras. Disse que o evento, que será gratuito, contará com o Show do Macakids, milhares
de salgadinhos, um bolo de vinte metros de comprimento, 33 pula-pulas e diversos brinquedos. Finalizou
convidando a todos para o evento e lembrando que será um evento voltado para as crianças sem espaço
para envolvimentos políticos. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os
Vereadores Cléber Félix, para falar de um Projeto de Lei que está tramitando na Câmara com o
objetivo de doar o Saldanha ao Sesc. O Sesc poderá explorar seu potencial e, em contrapartida, deverá
recuperá-lo e fazer um Museu no local para a cidade. Disse que esteve com o Vereador Dalto Neves e
Camillo (representando o Vereador Roberto) para fiscalizar a situação da estrutura e das instalações, que
estão bem deterioradas. Mas, que vai debater e se inteirar porque não é um projeto simples. – Dalto
Neves, para falar que a empresa EDP Escelsa está desrespeitando, como sempre, o cidadão capixaba.
Relatou que, há tempos, a responsabilidade pelo pagamento da conta de luz recaía sobre o número da
matrícula, ou seja, do proprietário do imóvel e isso vinha ocasionando muitos problemas com inquilinos,
fato que ensejou a modificação desse sistema e a responsabilidade do pagamento passou a recair sobre o
número do CPF de quem utiliza a energia. Destacou que essa mudança, apesar de ser feita sem consulta
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à população, foi boa e facilitou o processo de locação de imóveis. No entanto, o Vereador externou sua
indignação pois a EDP retroagiu e passou a utilizar o velho sistema, o qual a responsabilidade do
pagamento volta a recair sobre o número da matrícula. Finalizou dizendo que isso é uma vergonha e que
fará um estudo para ver a possibilidade de corrigir esse erro. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz
Paulo Amorim). – Vinícius Simões, para também falar sobre o projeto de Lei que tramita na Casa que
tem como objetivo a doação do Clube Saldanha para o Sesc. Disse que o debate pode ser feito e que
sendo aprovado a cidade de Vitória poderá ganhar um museu. Reafirmou que todos os prazos serão
respeitados. Por fim, disse que está trabalhando, junto com seus colegas Vereadores, para que essa
parceria aconteça. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – 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 Roberto
Martins, Virgínia Brandão, Aloísio Varejão, Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos, Luiz Paulo
Amorim, Davi Esmael, Sandro Parrini, Neuzinha de Oliveira e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (11
Vereadores). – Com a presença de 11 (onze) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do
Dia, com as seguintes deliberações: Solicitado pelo autor e aprovado pelo plenário a retirada de paula do
Pedido de Urgência ao Projeto de Lei nº. 156/2018, contido no Processo nº. 8478/2018, de autoria
do Vereador Aloísio Varejão, que dispõe sobre a gratuidade de estacionamento para deficientes e idosos
no Município de Vitória e dá outras providências. – Discutido pela Vereadora Neuzinha de Oliveira.
Encaminhado pelos Vereadores Davi Esmael e Neuzinha de Oliveira o Projeto de Lei nº. 67/2018,
contido no Processo nº. 3950/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que visa garantir a
segurança do feto e da gestante em partos realizados no Município de Vitória. Comissão de Constituição e
Justiça. – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Saúde e Assistência Social –
PELA APROVAÇÃO. Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres – PELA APROVAÇÃO.
Submetido à matéria a votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 10 Votos Favoráveis.
Justificaram os Votos os Vereadores Neuzinha de Oliveira e Mazinho dos Anjos. – 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 02 (dois) de outubro 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 vinte 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.
ATA da 97ª (nonagésima sétima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 02 (dois) dias do mês de
outubro 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 (16:03h), o Sr. Presidente em exercício o Sr Vereador Sandro Parrini, solicitou o
registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs.
Vereadores Cléber Félix, Rogerinho Pinheiro, Sandro Parrini, Roberto Martins, Dalto Neves, Luiz Paulo
Amorim e o Sr. Presidente. (10) Vereadores), o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do
Sr. Roberto Martins, 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 Lucas, Cap 10 vv 25 a 28. – 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. Solicitado pela Vereadora Neuzinha de Oliveira 1 (um
minuto) de silêncio pelo falecimento da Sra. Deliza Pires. – Lido a seguir o Expediente Interno constando:
– Leitura e deferimento dos Requerimentos nº. 5012 e 5015/2018, de autoria do Vereador Vinícius
Simões; 5013/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 5014/2018, de autoria do Vereador
Wanderson Marinho; 5016/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. – Leitura e deferimento das
Indicações nº. 5048 e 5050/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira; 5086 a 5091,
5093, 5094, 5096, 5097 e 5104 a 5108/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 5095/2018,
de autoria do Vereador Roberto Martins; 5098 a 5103/2018, de autoria do Vereador Vinícius
Simões; 5109/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 5110/2018, de autoria do Vereador
Sandro Parrini; 5111, 5112, 5114 e 5115/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos;
5113/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Lida e deferida a Justificativa de Ausência nº.
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29/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Lido, discutido e aprovado os
Requerimentos de Informação nº. 125/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos;
126/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Leitura e deferimento do Voto de Pesar nº.
67/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos, pelo falecimento do empresário Marcos Murad,
que ocorreu em 29 de agosto de 2018. (Compareceram os Vereadores Dalto Neves, Fábio Lube e Luiz
Paulo Amorim). (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões) – No início do Grande
Expediente Na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Sandro
Parrini, para falar sobre campeonato estadual de futebol da OAB, que começou há duas semanas e
terminou no último domingo. Disse que o evento é realizado todos os anos, onde participam advogados
de todo o Estado do Espírito Santo. Relatou que na Categoria Livre a equipe campeã foi a equipe de
Colatina, e na Categoria Master a equipe vencedora foi a de Cariacica, pela qual o Vereador disputou o
campeonato. Explicou que joga pela equipe de Cariacica porque foi a equipe que o convidou a disputar o
primeiro campeonato da OAB, e isso se tornou uma tradição. Finalizou parabenizando as equipes campeãs
e a todos os envolvidos na organização do evento. – Roberto Marins, para falar rapidamente de uma
denúncia que recebeu referindo-se ao corte de luz que aconteceu na quinta-feira passada na feira
realizada no bairro Joana D'Arc. Solicitou informações a EDP para saber os verdadeiros motivos do
ocorrido. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores Neuzinha
de Oliveira, no tempo permutado pelo Vereador Mazinho dos Anjos lamentou o falecimento da exfuncionária da Casa, Deliza Pires, e destacou sua dedicação, seu trabalho e sua história na Câmara
Municipal de Vitória, por onde passou, sempre elevando o nome da Instituição. Falou também sobre o
falecimento de uma pessoa que sofreu um infarto na rua após sofrer agressões e disse que isso não pode
se tornar natural e que o ser humano precisa rever os seus conceitos. Finalizou discorrendo sobre o
projeto aprovado na casa que prevê a substituição dos profissionais das unidades de saúde que se
ausentam por licença. Destacou que há um problema, pois a substituição só ocorre quando a licença é
maior do que cento e oitenta dias e há casos em que os profissionais ficam dois meses de licença,
retornam ao posto de trabalho por alguns dias e logo depois entram novamente em licença, deixando o
posto vago. – Mazinho dos Anjos, no tempo permutado pela Vereadora Neuzinha de Oliveira para
trazer uma situação lamentável que foi publicada no jornal A Gazeta no último final de semana sobre os
prédios públicos municipais e estaduais que funcionam sem alvará. Lamenta profundamente tal situação e
parabeniza desde já o Juiz Mário Neto que deu a liminar no prazo de 180 dias para a regularização dos
mesmos. Falou que é uma vergonha, pois, o munícipe não consegue mais trabalhar com tanto burocracia
e exigências. Isso é um verdadeiro desrespeito. Cléber Félix, agradeceu ao Presidente Vinícius Simões
pela lembrança referente ao dia do Vereador e desejou a todos os Vereadores todo o sucesso do mundo.
Contou que fez uma visita à Cristolândia, que já está em Vitória há seis anos. Disse que o local faz um
trabalho muito positivo com pessoas em situação de rua e é sustentado pelas Igrejas Batistas do estado e
do município. Parabenizou a Fabíola, coordenadora do projeto, o Pastor Ananias e Pastor Caio, juntamente
com outros missionários que lá participam. Finalizou deixando registrado o seu reconhecimento ao
trabalho da Cristolândia, que vem sendo muito importante para a 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 Roberto
Martins, Virgínia Brandão, Aloísio Varejão, Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos, Luiz Paulo
Amorim, Davi Esmael, Sandro Parrini, Neuzinha de Oliveira, Fábio Lube 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: – Aprovado em Votação Simbólica o Projeto de Lei
nº. 48/2018, contido no processo nº 3302/2018, de autoria do Vereador Denninho Siva, que
denomina logradouro público no bairro Goiabeiras. Rua Osmerina Ribeiro Gomes. Comissão de
Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. O Sr. Presidente Vinícius Simões
justificou a ausência do Vereador Denninho Silva. – Discutido pelos Vereadores Roberto Martins, Mazinho
dos Anjos, Davi Esmael, (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Roberto Martins) Vinícius Simões e Dalto
Neves. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). Solicitado pelo Vereador Davi Esmael,
submetido a Votação pelo Sr. Presidente foi Aprovado por 10 Votos SIM e 1 Voto NÃO o Pedido de
Adiamento ao Projeto de Lei nº. 29/218, contido no Processo nº. 1909/2018, de autoria do Prefeito
Municipal, que dispõe sobre a apresentação do Laudo de Inspeção Predial no âmbito do Município de
Vitória e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E
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LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis – PELA
APROVAÇÃO. Comissão de Políticas Urbanas – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Obras e Serviços –
PELA APROVAÇÃO. Justificou o Voto o Vereador Davi Esmael. – Encaminhado pelos Vereadores
Neuzinha de Oliveira, Davi Esmael e Roberto Martins foi Aprovado por 10 Votos Favoráveis, o
Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº. 5017/2018, contido no Processo nº. 8866/2018,
de autoria da Vereadora Virgínia Brandão, que cria o Fundo Municipal de Proteção Animal no Município
de Vitória. Justificaram os Votos os Vereadores Davi Esmael, Cléber Félix e Dalto Neves. – 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 03 (três) de outubro 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 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.
ATA da 98ª (nonagésima oitava) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 03 (três) dias do mês de
outubro 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 (16:04h), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de
quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Cléber Félix, Sandro Parrini,
Roberto Martins, Luiz Paulo Amorim, Aloísio Varejão, Davi Esmael, Fábio Lube, Virgínia Brandão e o Sr.
Presidente. (09) Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador Davi
Esmael, 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 João, Cap 11 vv 17 a 21. – 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 Leis nº. 5018/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 5019
e 5020/2018, de autoria da Vereadora Virgínia Brandão. – Leitura e deferimento do Requerimento
nº. 5020/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix. – Leitura e deferimento da Solicitação de
Audiência Pública nº. 54/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim. – Leitura e deferimento
das Indicações nº. 5116/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 5118/2018, de autoria do
Vereador Davi Esmael. – Lidas e deferidas as Justificativas de Ausência nº. 30 e 31/2018, de
autoria do Vereador Denninho Silva, relativo ao dia 02, 03 e 04/10/2018. – Lido, discutido e aprovado o
Voto de Louvor nº. 281/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim.(Compareceram os
Vereadores Rogerinho Pinheiro e Mazinho dos Anjos). – No início do Grande Expediente Na hora destinada
as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna o Vereador Sandro Parrini, no tempo cedido pelo
Vereador Davi Esmael para demonstrar sua indignação com a Prefeitura de Vitória que deu início à
licitação para reforma de alguns campos de grama sintética da cidade, deixando de fora o Campo do
Lolão. Disse que a reforma e a construção de campos de futebol é um pedido frequente do seu mandato
desde o início. – Sandro Parrini, continuou seu discurso dizendo que foi pego de surpresa, pois esperava
que o campo do Lolão estivesse na lista dos campos que serão reformados com os recursos do Finisa.
Falou que a decisão de não incluir o campo do Lolão entre os doze campos que serão reformados foi
tomada sem nenhum diálogo com os Vereadores. Destacou que não dá mais para reverter o que já está
em andamento, mas acredita que é possível fazer algo, pois existem campos sendo reformados com
recursos próprios da Prefeitura de Vitória. Finalizou explicitando que sua intenção não é prejudicar a
reforma dos demais campos, mas deixar claro que o campo do Lolão necessita ser reformado com
urgência. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Sandro Parrini). – Na hora destinada aos Oradores
Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores Vinícius Simões, para falar que é digna a indignação do
Vereador Sandro Parrini que o antecedeu, mas, garantiu que até o ano que vem a reforma do Campo do
Lolão será realizada. Fez uma reflexão de forma geral do verdadeiro papel do Vereador, dizendo que
jamais seus interesses devam prevalecer os interesses da cidade e que a prática da velha política não
cabe mais nos poderes públicos. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – Davi
Esmael, no tempo cedido pelo Vereador Roberto Martins para falar que a Câmara de Vitória vive um
novo momento, mas que a Prefeitura de Vitória não pode barganhar com os Vereadores, pois a cidade
precisa estar acima de tudo. Disse que parece estar faltando republicanismo por parte da Prefeitura para
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com a Câmara, uma vez que o campo de uma região representada por quatro Vereadores não foi
priorizado dentro dos recursos do Finisa. Falou também sobre projeto do Vereador Fabrício Gandini, que
denomina Atlântica Parque, e destacou que já há um Decreto do ex-Prefeito João Coser que denominava o
mesmo local de Parque Atlântica. Finalizou dizendo que seguirá levantando a sua voz em favor da cidade,
como sempre fez. – Cléber Félix, primeiramente para falar que as lideranças comunitárias deveriam
manter a coerência de seus ideais e compromissos. Lamentou também o Campo do Lolão não fazer parte
da prioridade das reformas propostas pelo Executivo, lembrando que essa reforma era uma demanda
desde o início do seu mandato. – Dalto Neves, (5 min) cedido pelo Vereador Cléber Félix para
reafirmar como Vereador desta Casa de Leis que já tomou conhecimento ao comparecer no local para
fiscalizar a situação da estrutura e das instalações do Saldanha da Gama. Falou que a proposta do
Executivo Municipal de doação do Saldanha para o SESC precisa ser melhor estudada e discutida.
Finalizou, dizendo que vai votar no que melhor atender a nossa 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 Roberto
Martins, Virgínia Brandão, Aloísio Varejão, Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos, Davi Esmael,
Sandro Parrini, Fábio Lube e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (10 Vereadores). – Com a presença de
10 (dez) 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.
5017/2018, contido no Processo nº. 8866/2018, de autoria da Vereadora Virgínia Brandão, que cria o
Fundo Municipal de Proteção Animal no Município de Vitória. Encaminhado pelo Sr. Presidente às
Comissões pertinentes que ofereceram os seguintes pareceres: Comissão de Constituição e Justiça –
PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO.
Comissão de Meio Ambiente e Bem Estar Animal – PELA APROVAÇÃO. Discutido pelos Vereadores
Mazinho dos Anjos, Cléber Félix, Dalto Neves, Sandro Parrini, (Assumiu a presidência o Sr. Vereador
Cléber Félix) Vinícius Simões, Davi Esmael e Fábio Luber. Encaminhado pelo Vereador Mazinho dos Anjos,
submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 09 Votos Favoráveis.
Justificaram os Votos os Vereadores Dalto Neves e Davi Esmael. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente
Vinícius Simões). – Discutido pelo Vereador Davi Esmael foi Aprovado em Votação Simbólica o Projeto
de Lei nº. 59/2018, contido no Processo nº 3692/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que
denomina Atlântica Parque, o logradouro público localizado na Av. Dante Michelini. Comissão de
Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – Não havendo inscritos para discutir,
foi encaminhado pelos Vereadores Roberto Martins, Sandro Parrini e Mazinho dos Anjos o Projeto de
Resolução nº. 23/2017, contido no Processo nº. 7889/2017, de autoria do Vereador Roberto Martins,
que inclui o Inciso V no art. 330 e altera o Capítulo VI no Título VIII da Resolução nº. 1.919, de 23 de
janeiro de 2014 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória), a fim de possibilitar aos munícipes a
inscrição para discussão de proposições incluídas na Ordem do Dia. Comissão de Constituição e Justiça –
PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Submetido a matéria a Votação pelo Sr. Presidente foi
o mesmo Aprovado por 08 Votos SIM e 1 Voto NÃO. – Discutido pelos Vereadores Mazinho dos Anjos
e Sandro Parrini o Recurso contra o parecer da Comissão de Justiça, oriundo do Processo nº.
4672/2018, exarado no Projeto de Lei nº. 39/2018, contido no processo nº. 2582/2018, de
autoria do Vereador Vinícius Simões, que institui no âmbito do Município de Vitória a Lei Lucas, que
dispõe sobre a implementação de treinamentos preventivos em primeiros socorros aos profissionais das
unidades de ensino básicos deste Município e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça –
PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. Submetido a matéria a Votação pelo Sr.
Presidente foi Rejeitado por 05 votos NÃO e 02 Votos SIM o parecer da Comissão de Justiça. –
Encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini e Aloísio Varejão foi Aprovado por 08 Votos Favoráveis,
o Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº. 156/2018, contido no Processo nº. 8478/2018,
de autoria do Vereador Aloísio Varejão, que dispõe sobre a gratuidade de estacionamento para
deficientes e idosos no Município de Vitória e dá outras providências. – 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 04 (quatro) de outubro 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 cinco minutos). Do que, para constar, foi lavrada a
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presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e pelo Sr. Secretário da Mesa e pela
Redatora de Atas Plenárias.
ATA da 99ª (nonagésima nona) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 04 (quatro) dias do mês de
outubro 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 (16:01h), o Sr. Presidente em exercício o Sr. Vereador Sandro Parrini, solicitou o
registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs.
Vereadores Cléber Félix, Aloísio Varejão, Virgínia Brandão, Mazinho dos Anjos e o Sr. Presidente. (05)
Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador Mazinho dos Anjos, 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 Jó, Cap 19 vv 21 a 27. – 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. 5023/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. – Leitura e deferimento das
Indicações nº. 5119 a 5139/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 5140/2018, de autoria do
Vereador Vinícius Simões. – Lida, discutida e aprovada a Solicitação de Sessão Solene nº. 50/2018,
de autoria do Vereador Cléber Félix. (Compareceram os Vereadores Davi Esmael, Roberto Martins e
Vinícius Simões). (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – No início do Grande
Expediente Na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna o Vereador Mazinho
dos Anjos, lembrou que o dia do empreendedor é comemorado no dia cinco de outubro. Fez um breve
relato de sua trajetória, que tem muito a ver com o empreendedorismo. Relatou que logo depois de se
formar em direito teve a oportunidade de abrir um escritório de advocacia e, paralelamente, abriu um
pequeno negócio, que era uma quadra de futebol society. Destacou a dificuldade de ser um jovem
empreendedor no Brasil e no Estado do Espírito Santo. Contou que ajudou a criar a Federação Capixaba
de Jovens Empreendedores, em 2006, que existe até hoje. Finalizou destacando a importância desses
movimentos e entidades que compõem a Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. – Davi
Esmael, no tempo cedido pelo Vereador Sandro Parrini para demonstrar sua indignação com a conduta
de alguns candidatos que usam de inverdades para se elegerem, levando o nome desta Casa a
julgamento dos munícipes. Falou que espera mesmo que a Casa divulgue em seu site de comunicação a
transparência exercida por este Poder. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a
Tribuna os Vereadores Mazinho dos Anjos, fez menção à fala do Vereador Davi Esmael, que o
antecedeu, e falou que a população não aguenta mais os políticos, principalmente do Parlamento, que não
enfrentam a realidade das situações. Destacou que fala-se muito em privilégios, mas é preciso distinguir o
que é privilégio do que é ferramenta de trabalho, e sem as ferramentas de trabalho necessárias o
Parlamentar não consegue exercer com precisão sua função de fiscalizador. Alertou que esse debate
precisa ser enfrentado finalizou dizendo que o Vereador não precisa ter regalias, mas necessita de um
mínimo para poder se locomover pela cidade, exercendo sua prerrogativa de fiscalizar o Poder Executivo.
– Cléber Félix, para fazer uma reflexão lamentando a conduta de alguns candidatos que fazem qualquer
coisa para se elegerem. Disse que o eleitor mudou, não se engana e nao se deixa levar por falsos
testemunhos. Disse ainda que lamenta que alguns candidatos continuam dizendo que esta Casa tem
privilégios, reiterando que o povo sabe que isso nao é uma verdade e sim, que esta Casa é uma Casa
enxuta e transparente. – Dalto Neves (5 min) cedido pelo Vereador Cléber Félix, para voltar a
reafirmar como Vereador desta Casa de Leis que já tomou conhecimento ao comparecer no local para
fiscalizar a situação da estrutura e das instalações do Saldanha da Gama. Falou que a proposta do
Executivo Municipal de doação do Saldanha para o SESC precisa ser melhor estudada e discutida. Disse
ainda que acha muito estranho a Prefeitura agora propor uma doação, ja que teve praticamente a venda
do Saldanha realizada. Finalizou, dizendo que vai votar no que melhor atender a nossa Cidade de Vitória.
(Assumiu a presidência o Sr. Vereador Mazinho dos Anjos). – Vinícius Simões, discorreu sobre "fake
news". Disse que dados apontam que o brasileiro é o povo que mais acredita e compartilha "fake news"
no mundo. Destacou que as pessoas ainda não se deram conta de que propagar falsas notícias é um ato
criminoso e quem o pratica pode ser denunciada e sofrer as consequências. Relatou que há pessoas
publicando nas redes que os Vereadores de Vitória possuem muitos benefícios, o que é mentira. Falou que
ficou surpreso com a notícia dessa postagem. Finalizou dizendo que, como Presidente da Casa, tinha a
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obrigação de defender a Câmara e falar a verdade, pois a população está impaciente e exige saber a
verdade. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões)– Luiz Paulo Amorim (5 min) cedido
pelo Vereador Vinícius Simões, parabenizou os agentes comunitários de saúde pelo seu dia, que é
comemorado dia quatro de outubro. Disse que o agente comunitário de saúde é muito importante pois
fortalece a integração da prestação dos serviços públicos com a comunidade. Destacou que o Ministério da
Saúde definiu a saúde da família como estratégia prioritária para a organização e o fortalecimento da
atenção primária à saúde. Finalizou dizendo que no mesmo dia, quatro de outubro, é considerado o dia
internacional dos animais e convidou a todos para palestra organizada por sua filha, que é veterinária, a
se realizar às dezenove horas na Câmara 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 Roberto Martins, Virgínia Brandão,
Aloísio Varejão, Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos, Davi Esmael, Sandro Parrini, Fábio Lube e o
Sr. Presidente Vinícius Simões. (10 Vereadores). – Com a presença de 10 (dez) 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. 156/2018, contido no
Processo nº. 8478/2018, de autoria do Vereador Aloísio Varejão, que dispõe sobre a gratuidade de
estacionamento para deficientes e idosos no Município de Vitória e dá outras providências. 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
Finanças – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Cidadania e Direitos Humanos – PELA APROVAÇÃO.
Comissão de Acessibilidade – PELA APROVAÇÃO. – Discutido pelos Vereadores Roberto Martins, Dalto
Neves e Sandro Parrini. Encaminhado pelo Vereador Sandro Parrini, submetido a matéria à votação pelo
Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 08 Votos SIM e 1 Voto NÃO. Justificaram os Votos os
Vereadores Davi Esmael e Aloísio Varejão. – Discutido pelos Vereadores Mazinho dos Anjos, Davi Esmael,
Virgínia Brandão, Roberto Martins e Sandro Parrini. Encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini,
Mazinho dos Anjos e Fábio Lube o Projeto de Lei nº. 102/2018, contido no Processo nº. 5782/2018, de
autoria do Vereador Fabrício Gandini, que dispões sobre a proibição do uso de agrotóxico a base de
neonicotinoide, no Município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Meio Ambiente e Bem Estar Animal – PELA
APROVAÇÃO. Solicitado pelo Vereador Fábio Lube o Pedido de Adiamento ao Projeto de Lei acima
relacionado. Submetido à votação pelo Sr. Presidente, foi o mesmo Rejeitado por 2 Votos SIM e 7
Votos NÃO. Justificou o Voto o Vereador Davi Esmael. Logo após ser votado e Rejeitado o Pedido de
Adiamento, a matéria foi retirado de Pauta pelo Sr. Presidente, na forma que determina o Regimento. –
Não havendo inscritos para discutir, foi encaminhado pelos Vereadores Roberto Martins e Sandro Parrini 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 do Município de Vitória. Comissão de Constituição
e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de Cultura e
Turismo – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Esporte e Lazer – PELA APROVAÇÃO. Comissão de
Finanças – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria a Votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo
Aprovado por 08 Votos SIM e 1 Voto NÃO. – 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 09 (nove) de outubro 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 cinco 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.
ATA da 100ª (centésima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª (décima
oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 09 (nove) dias do mês de outubro
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 (16:02h), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de quórum
para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Cléber Félix, Davi Esmael, Virgínia
Brandão, Mazinho dos Anjos, Luiz Paulo Amorim, Roberto Martins, Sandro Parrini, Dalto Neves e o Sr.
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Presidente. (09) 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
1.919/2014. O Sr. Vereador leu, da tribuna o Livro de Salmos, Cap 37 vv 05. – 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. 5021/2018, de autoria do Vereador Aloísio Varejão;
5022/2018, de autoria do Vereador Leonil. – Leitura e encaminhamento do Projeto de Resolução nº.
1804/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins e outros. – Leitura e deferimento dos
Requerimentos nº. 5026, 5028 e 5029/2018, de autoria da Vereadora Virgínia Brandão;
1790/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini. – Leitura e deferimento das Indicações nº.
5141/2018, de autoria do Vereador Leonil; 5142 e 5143/2018, de autoria do Vereador Vinícius
Simões; 5144/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva; 5145/2018, de autoria do Vereador
Sandro Parrini; 5146 5148/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 8672 a 8675/2018, de
autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 8676 e 8679/2018, de autoria do Vereador Roberto
Martins; 8677 e 8678/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Lido, discutido e
aprovado o Requerimento de Informação nº. 127/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. –
Lida, discutida e aprovada a Solicitação de Sessão Solene nº. 51/2018, de autoria do Vereador Leonil.
– Lidos, discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 282 a 288/2018, de autoria do Vereador
Vinícius Simões. (Compareceram os Vereadores Rogerinho Pinheiro, Wanderson Marinho, Leonil,
Neuzinha de Oliveira e Max Da Mata). – No início do Grande Expediente Na hora destinada as Lideranças
Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Roberto Martins, para falar que fez mais uma vez a
famosa blitz nas escolas e dessa vez foi feita na EMEF Anacleta Schneider Lucas, em Fonte Grande. Disse
que essa Escola é considerada o grande modelo de Escola Integral em Vitória, mas, verificou que a Escola
lida com graves problemas estruturais: como a insuficiência de salas para todas as atividades
complementares, tendo os professores que improvisar; problemas com a rede elétrica, que impedem a
climatização de muitos ambientes; ausência de wi-fi; muitas infiltrações no teto, etc. Lamenta o total
abandono e descaso por parte do Executivo Municipal. – Neuzinha e Oliveira, fez menção à fala do
Vereador Roberto Martins e disse que conhece bem a EMEF Anacleta Schineider Lucas. Destacou que a
manutenção das escolas é uma realidade e que o papel do Vereador é fiscalizar para que o executivo
resolva os problemas da cidade. Parabenizou os Vereadores que participaram do processo eleitoral. Falou
também que esse foi um processo eleitoral muito diferente, pois o povo saiu de casa para votar apenas
nos candidatos à Presidência e se esqueceu dos demais cargos. Finalizou deixando a reflexão para os
Vereadores de que é preciso trabalhar os jovens para a política e não para um cabo-de-guerra. – Na hora
destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores Denninho Silva, no tempo
permutado com o Vereador Dalto Neves, para demonstrar sua indignação com a quantidade de
candidatos que apareceram na sua região pedindo e comprando voto. Disse que o eleitor não será mais
enganado e que sabe exatamente quem trabalhou e trabalha pela comunidade. Parabenizou os
Vereadores que participaram, assim, como o Deputado Estadual reeleito Euclério Sampaio. – Max Da
Mata, no tempo cedido pelo Vereador Sandro Parrini, agradeceu aos 7.252 amigos que acreditaram
na sua campanha para Deputado Estadual nessas eleições. Disse que foi uma grande experiência
participar dessa campanha e que antes do pleito orou muito a Deus pedindo que fosse colocado o melhor
em seu caminho para si e para sua família. Destacou que está muito tranquilo com o resultado dessas
eleições, apesar da frustração de não poder entregar e fazer coisas novas no âmbito estadual. Falou
também que está feliz de voltar à Câmara Municipal para concluir os dois anos que restam do seu terceiro
mandato. Finalizou externando sua felicidade pelo êxito do seu colega, Fabrício Gandini, pois Vitória terá
mais um representante na Assembleia Legislativa. – Luiz Paulo Amorim, no tempo permutado pelo
Vereador Roberto Martins, para inicialmente parabenizar os Vereadores candidatos que participaram
dessa eleição. Uma eleição diferente, onde, o eleitor de certa forma foi desrespeitado pelo TRE, quando
não foi comunicado antecipadamente de mudanças no seu local de votação. – Leonil, (5 min) cedido
pelo Vereador Luiz Paulo Amorim, para agradecer primeiramente a Deus por ter passado por essas
eleições concorrendo honestamente. Disse que não contou com o apoio da Prefeitura, mas, que lutou
bravamente com seus próprios recursos em uma eleição dura contra gigantes. Reafirmou que voltará para
esta Casa para buscar melhorias para os munícipes e continuará trabalhando em prol da nossa cidade. –
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
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registro eletrônico dos mesmos, para início da Ordem do Dia, tendo confirmado a presença dos Srs.
Vereadores Roberto Martins, Virgínia Brandão, Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos, Sandro
Parrini, Luiz Paulo Amorim, Rogerinho Pinheiro, Wanderson Marinho, Leonil, Neuzinha de Oliveira, Max Da
Mata e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (13 Vereadores). – Com a presença de 13 (treze)
Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: Discutido
pelos Vereadores Denninho Silva, Neuzinha de Oliveira, Roberto Martins e Vinícius Simões. Encaminhado
pelos Vereadores Roberto Martins e Sandro Parrini, a Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº. 1/2018,
contido no Processo nº. 113/2018, de autoria do Prefeito Municipal, q altera o art. 114-A da Lei Orgânica
do Município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 12 Votos
Favoráveis. Justificou o Voto o Vereador Sandro Parrini. – Discutido pelos Vereadores Mazinho dos Anjos,
Cleber Félix, Roberto Martins, Sandro Parrini, Dalto Neves e Wanderson Marinho em Discussão Especial
o Projeto de Lei nº 5018/2018, contido no Processo nº 8869/2018, de autoria do Vereador Sandro
Parrini, que altera o anexo 1 da Lei nº. 9.278 de 08 de junho de 2018, que institui o Calendário Oficial de
Eventos e datas Comemorativas do Município de Vitória e dá outras providências. – 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 10 (nove) de outubro 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 vinte 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.
ATA da 101ª (centésima primeira) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 10 (dez) dias do mês de
outubro 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 (16:00h), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de
quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Cléber Félix, Davi Esmael,
Roberto Martins, Sandro Parrini, Denninho Silva, Wanderson Marinho e o Sr. Presidente. (07)
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, 101 vv 5 a 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. – Lido a seguir o Expediente Interno constando: – Leitura e
encaminhamento dos Projetos de Lei Nº. 5023/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões;
5024/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória. – Leitura e deferimento das Indicações
nº. 8680/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 8681/2018, de autoria do Vereador Davi
Esmael; 8682 a 8686/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves. – Lido, discutido e aprovado o
Requerimento de Informação nº. 128/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini.
(Compareceram os Vereadores Leonil, Neuzinha de Oliveira, Mazinho dos Anjos, Luiz Paulo Amorim, Max
Da Mata, Virgínia Brandão e Dalto Neves). – No início do Grande Expediente Na hora destinada as
Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Sandro Parrini, discorreu sobre a
reforma dos campos de grama sintética de Vitória. Lembrou de seu discurso na semana passada em que
externou sua indignação com relação à não inclusão do campo do Lolão entre os campos que seriam
reformados com os recursos do Finisa. Disse que ficou surpreso ao saber, pelas redes sociais, da
realização de uma reunião com o Secretário de Esportes, Waguinho Ito, para tratar da reforma do campo
do Lolão. Externou mais uma vez sua indignação por não ter sido convidado e nem informado a respeito
de uma reunião com relação a um tema que sempre cobrou para a comunidade. Finalizou dizendo que os
Vereadores merecem respeito e que maiores informações sobre qual recurso será utilizado para a reforma
do campo precisam ser repassadas. – Roberto Martins, para comunicar e convidar todos os Vereadores
e sociedade para a Audiência Pública que discutirá nesta Casa como conviver democraticamente com os
animais na praia. Discorreu sobre a relevância do tema e disse que já tem uma proposta de alteração a
uma Lei ja existente que estabelece algumas regras, mas, só vai apresentá-la depois de debater e ouvir a
opinião dos munícipes. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os
Vereadores Cléber Félix, para falar sobre a reforma do campo do Lolão, no Bairro São Cristóvão. Disse
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que a reforma do campo já vem sendo cobrada pelos Vereadores há algum tempo e não se sabe o motivo
dessa reforma não ter sido contemplada nos recursos do Finisa. Relatou que procurou saber como será
feita a reforma do campo e descobriu que serão usados os recursos do BID e que as obras ficam para o
ano que vem. Falou também que continuara cobrando para que a reforma do campo seja feita ainda este
ano, pois não existe nenhuma condição de ser usado. Finalizou alertando sobre possibilidades de
acidentes no local, em razão da quantidade de buracos. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Denninho
Silva). – Vinícius Simões, para parabenizar e agradecer ao povo capixaba pelas eleições deste último
domingo. Disse que houve uma renovação de boa parte da política do nosso estado, referindo-se a
Fabricio Gandini, Marcos do Val, Fabiano Contarato, Da Vitória e Casagrande. Fez uma reflexão do
processo eleitoral e da importância da democracia. Por fim, desejou a todos sorte e muito progresso para
o nosso estado e país. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – 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 Roberto
Martins, Virgínia Brandão, Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos, Sandro Parrini, Luiz Paulo
Amorim, Rogerinho Pinheiro, Wanderson Marinho, Leonil, Neuzinha de Oliveira, Max Da Mata e o Sr.
Presidente Vinícius Simões. (13 Vereadores). – Com a presença de 13 (treze) Vereadores, a
presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: Por motivo de ausência do
Vereador e autor Davi Esmael, não foi votado 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 Santo
Antônio. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM
EMENDA. Não havendo inscritos para discutir, foi encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini, Virgínia
Brandão, Luiz Paulo Amorim e Neuzinha de Oliveira o Projeto de Lei nº. 37/2018, contido no Processo
nº. 2530/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix, que dispõe sobre os alimentos que perderam o
valor comercial, mais ainda são próprios para o consumo no Município de Vitória. Comissão de
Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de
Direitos Humanos e Cidadania – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente
foi o mesmo Aprovado por 08 Votos SIM e 2 Votos NÃO. Justificou o Voto os Vereadores Cléber Félix,
Roberto Martins, Mazinho dos Anjos e Dalto Neves. – Solicitado pelo autor, encaminhado pelos Vereadores
Denninho Silva, Neuzinha de Oliveira e Leonil, o Requerimento de Regime de Urgência ao Projeto de
Lei nº. 137/2018, contido no Processo nº. 7311/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva, que
Inclui no ANEXO I da Lei 9.278/2018 – Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Município
de Vitória, o Dia do (a) Maquiador (a) no mês de outubro. Submetido a matéria à votação pelo Sr.
Presidente foi o mesmo Aprovado por 12 Votos Favoráveis. Justificaram os votos os Vereadores Dalto
Neves, Denninho Silva, Sandro Parrini e Leonil. – 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 11 (onze) de outubro 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 vinte 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.
ATA da 102ª (centésima segunda) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 11 (onze) dias do mês de
outubro 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 (16:03h), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de
quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Cléber Félix, Davi Esmael,
Roberto Martins, Sandro Parrini, Denninho Silva, Leonil, Mazinho dos Anjos 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 1.919/2014. O Sr.
Vereador leu, da tribuna o Livro de Provérbios, Cap. 16 vv 03. – 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. 5025 e 5026/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de
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Vitória. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 8687, 8688, 8705 e 8706 /2018, de autoria do
Vereador Vinícius Simões; 8689 a 9691/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 8692 e
8693/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 8694 a 7704/2018, de autoria do Vereador Cléber
Félix; 8707 a 8709/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Lida e deferida a
Justificativa de Ausência nº. 32/2018, de autoria do Presidente, justificando a ausência do Vereador
Rogerinho Pinheiro. (Compareceram os Vereadores Wanderson Marinho, Vigínia Brandão, Neuzinha de
Oliveira, Luiz Paulo Amorim, Max Da Mata, e Dalto Neves). – No início do Grande Expediente Na hora
destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Davi Esmael, Para falar que
o Governado eleito, Renato Casagrande, anunciou a equipe de transição de governo, coordenada pelo
Delegado Federal aposentado, Álvaro Duboc. Disse ainda que a equipe é composta pelos ex-Secretários
da Prefeitura de Vitória, Lenise Loureiro e Thiago Hoffman, e pelo ex-diretor da Codesa, Ângelo Baptista.
Destacou que essa equipe terá muito trabalho pela frente para revisar o orçamento e garantir que o
cidadão capixaba se sinta um pouco mais importante nos planos do governo. Finalizou dizendo que o
Governador eleito, Renato Casagrande, é uma pessoa aberta, capaz de ouvir e que manterá um diálogo
com a Câmara de Vitória. – Mazinho dos Anjos, destacou diversas matérias publicadas nos jornais que
merecem a atenção da Câmara de Vitória. Disse que um dos problemas destacados foi a Linha Verde,
motivo de grande discussão na cidade quando foi implantada. Lembrou que o projeto foi objeto de uma
ação judicial que concedeu liminar para que fosse suspenso e, depois que a liminar foi derrubada, a
Prefeitura adotou medidas que autorizam alguns veículos a rodar na pista, o que não resolveu o problema
do trânsito, que continua infernal, e demonstrou que a Linha Verde não funciona. Falou ainda que haverá,
na próxima terça, uma decisão judicial o na qual o tribunal fará uma decisão de mérito dessa questão.
Finalizou dizendo que espera que a Prefeitura não tenha compromisso com o erro e acabe logo com a
Linha Verde, porque não funcionou. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna
os Vereadores Denninho Silva, no tempo permutado pelo Vereador Luiz Paulo Amorim, discorreu
sobre matéria da TV Gazeta que mostrou traficantes dos Bairros da Penha e São Benedito desfilando com
armas bem na frente das câmeras da prefeitura. Disse que isso é um abuso e é uma forma de desanimar
a nossa segurança pública, pois o vagabundo já tem quatorze passagens pela polícia e está na rua
desfilando com armas. Afirmou que acompanhara o trabalho dos novos Senadores eleitos, Fabiano
Contarato e Marcos do Val, todos os dias para ver o que eles apresentaram em relação à segurança
pública. Finalizou parabenizando a Polícia Militar pelo ótimo trabalho realizado no Espírito Santo. –
Neuzinha de Oliveira (5 min) no tempo do Vereador Denninho Silva, parabenizou a fala do
Vereador Denninho e disse que realmente é muito difícil ver o policial enxugando gelo, prendendo
bandidos e a justiça soltando. Destacou que o quadro "Prometeu Cumpriu" da TV Gazeta foi realizado no
Morro de São Benedito e, infelizmente, a Prefeitura de Vitória recebeu o carimbo vermelho, pois não
realizou as obras da encosta da Escola Paulo Roberto Vieira Gomes, adiando o início das obras para onze
de janeiro. Finalizou sua fala alertando o Presidente da Casa sobre a necessidade de intérpretes de Libras,
sem os quais não há condições de prosseguir com o trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da
Acessibilidade. – Cléber Félix, para falar que desde o primeiro dia do seu mandato, em 01/01/2017,
quando tomou posse, não parou de trabalhar para a cidade, sempre atendendo aos moradores. Contou
que participou de uma reunião para analisar qual a probabilidade de se iniciar as reformas do campo do
Lolão ainda esse ano. Disse que procurou o Secretário de Esportes, que o atendeu prontamente, e se
disponibilizou a conversar com os Vereadores daquela região do campo na próxima segunda-feira.
Finalizou deixando claro que vai continuar fiscalizando e dialogando com o Executivo, pois foi para isso
que foi eleito. – Davi Esmael, (5 min) no tempo do Vereador Cléber Félix, Comunicou aos
Vereadores que haverá, na segunda-feira, às quatorze horas, uma reunião com a presidente do CREA,
Lúcia Vilarinho para conversar sobre o projeto de lei do Executivo. Fez menção à fala do Vereador
Mazinho dos Anjos sobre a judicialização da Linha Verde. Disse que assim a justiça está desfazendo
alguns erros da gestão e que isso já ocorreu outras vezes. Relatou que está ingressando em juízo para
pedir o quarto Conselho Tutelar de Vitória. Afirmou que uma gestão que precisa ser acertada pela justiça
é uma gestão que não dialoga com a sua Câmara Municipal. Encerrou sua fala pedindo que as prestações
de contas dos Secretários sejam feitas em horários de sessão e que sejam comunicadas com
antecedência. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim). – Vinícius Simões, dirigiu sua
fala a todos os alunos e ex-alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, principalmente dos cursos
de Agronomia, Serviço Social, Engenharia Civil, Química e Ambiental e de Fisioterapia que estão entre os
vinte melhores cursos do Brasil. Disse que fez votos de louvor a todos que são responsáveis para que
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estes cursos alcançassem esse nível de excelência. Falou que todo brasileiro deveria ter acesso à
Universidade e lembrou que, no Brasil, historicamente, só os mais abastados podiam estudar nessas
instituições e, com o passar dos tempos, o acesso às universidades foi ficando mais fácil, mas ainda não é
para todo mundo. Destacou que não votou no PT, mas reconhece que a gestão do PT aumentou a
quantidade de pessoas nas Universidades, transformando a vida de muitas pessoas. Finalizou seu discurso
destacando a necessidade de se valorizar o ensino superior, e frisando que o ensino superior deve ser
para todos: ricos, pobres, negros e brancos. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). –
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 Roberto Martins, Virgínia Brandão, Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos, Sandro
Parrini, Luiz Paulo Amorim, Wanderson Marinho, Leonil, Neuzinha de Oliveira, Max Da Mata, Denninho
Silva, 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 Leonil, Davi Esmael, Mazinho dos Anjos, Neuzinha de Oliveira, Cléver Félix e
Dalto Neves. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Cléber Félix). Encaminhado pelos Vereadores Leonil,
Davi Esmael, Mazinho dos Anjos, Denninho Silva e Vinícius Simões o Veto Total ao Projeto de Lei nº.
302/2017, contido no Processo nº. 11883/2017, de autoria do Vereador Vinícius Simões, que
acrescenta o parágrafo único ao artigo 18 da Lei nº. 8.174 de 21 de outubro de 2011. Comissão de
Constituição e Justiça – PELA REJEIÇÃO DO VETO. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius
Simões). Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o Veto Rejeitado por 11 Votos NÃO.
Justificou o voto o Vereador Davi Esmael. – Com o Requerimento de Regime de Urgência aprovado em
Sessão anterior ao Projeto de Lei nº. 137/2018, contido no Processo nº. 7311/2018, de autoria do
Vereador Denninho Silva, que inclui no ANEXO I da Lei 9.278/2018 – Calendário Oficial de Eventos e
Datas Comemorativas do Município de Vitória, o Dia do (a) Maquiador (a) no mês de Outubro. –
Encaminhado pelo Sr. Presidente às Comissões pertinentes que ofereceram os seguintes pareceres:
Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de
Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO. Discutido pelo Vereador Denninho
Silva. Encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini e Mazinho dos Anjos, submetido a matéria à votação
pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 08 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os
Vereadores Luiz Paulo Amorim e Davi Esmael. – Discutido Pelo Vereador Davi Esmael, foi Aprovado em
Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 9/2018, contido no processo nº 473/2018, de Autoria do
Vereador Nathan Medeiros, que denomina Rua Presidente, no bairro Grande Vitória, Vitória/ES.
Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL –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 16 (dezesseis) de outubro 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 dezessete 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.
ATA da 103ª (centésima terceira) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 16 (dezesseis) dias do mês
de outubro 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 (16:03h), o Sr. Presidente em exercício o Vereador Luiz Paulo Amorim, solicitou o
registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs.
Vereadores Cléber Félix, Davi Esmael, Roberto Martins, Sandro Parrini, Denninho Silva, Mazinho dos
Anjos, Neuzinha de Oliveira, Wanderson Marinho, e o Sr. Presidente. (09) 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. 133 vv 01. – 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 dos Requerimentos nº. 5030/2018, de
autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 5033 e 5034/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de
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Oliveira; 5036/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva. – Leitura e deferimento do
Administrativo nº. 610/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Leitura e deferimento das
Indicações nº. 8710 a 8712, 8714, 8719, 8733 a 8737/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves;
8713/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 8715/2018, de autoria do Vereador Luiz
Paulo Amorim; 8716 a 8718, 8738 e 8739/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 8720 a
8732/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; – Lida e deferida a Justificativa de Ausência nº.
33/2018, de autoria do Presidente, justificando a ausência do Vereador Rogerinho Pinheiro. – Leitura e
deferimento do Voto de Pesar nº. 68/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. (Compareceram
os Vereadores Virgínia Brandão, Max Da Mata, Dalto Neves, Leonil e Vinícius Simões). Solicitado pelo
Vereador Luiz Paulo Amorim 1 min de silêncio pelo falecimento da Srta. Brenda Medeiros e do
Sr. Emerson Antônio Reis. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). Discutido pelos
Vereadores Wanderson Marinho, Davi Esmael e Neuzinha de Oliveira, e não havendo Vereadores inscritos
para encaminhar o Requerimento nº. 5039/2018, contido no Processo nº. 9148/2018 de autoria do
Vereador Davi Esmael e outros, que convocam a Secretária Municipal de Saúde–SEMUS para prestar
informações na CMV. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente, foi o mesmo Aprovado por 09
Votos SIM e 1 Voto NÃO. Justificaram os Votos os Vereadores Max Da Mata e Wanderson Marinho. – No
início do Grande Expediente Na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os
Vereadores Sandro Parrini, discorreu sobre a reforma do Campo do Lolão. Disse que o assunto vem
sendo bastante discutido na Casa, pois precisa de uma reforma urgente. Relatou que vem conversando
com o Executivo para que, em comum acordo com os Vereadores, seja possível avançar na possibilidade
de o campo ser reformado ainda este ano. Destacou que ainda não é possível afirmar que a reforma
ocorra ainda este ano, mas há uma sinalização positiva do Executivo nesse sentido. Finalizou sua fala
pedindo informações ao líder do Governo sobre uma indicação feita ao Executivo para que seja feita uma
contenção de encosta no Bairro da Penha. – Roberto Martins, relembrou que o dia 15/10 foi
comemorado o dia dos professores e parabenizou todos os professores e aproveitou para fazer um convite
a todos para que, na próxima sexta-feira, compareçam à sessão solene em homenagem aos professores
das CMEIs de Vitória. Relatou que este ano optou por homenagear apenas os professores das CMEIs e
que os homenageados foram escolhidos pelos diretores das escolas. Finalizou reiterando o convite para a
sessão solene que será realizada na sexta-feira, às dezenove horas, na Câmara Municipal de Vitória. – Na
hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores Neuzinha de Oliveira,
parabenizou os professores pelo seu dia, comemorado em 15/10. Externou sua gratidão a todos os
professores do município, do estado e do país. Destacou a importância dos professores que atuam na sala
de aula dentro do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória para crianças que precisam ficar internadas
por tempo mais longo. Finalizou seu discurso pedindo uma salva de palmas para o Professor Roberto
Martins, em nome de todos os professores. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim).
– Vinícius Simões, no tempo permutado com a Vereadora Virgínia Brandão, parabenizou os
professores e professoras da cidade e do Estado do Espírito Santo. Falou sobre a Secretária de Saúde
Cátia Lisboa, que vem desempenhando um ótimo trabalho na Prefeitura já há muito tempo. Destacou
alguns programas implantados na gestão da Secretária, como o agendamento de consultas on line e o
Confirma Vitória, que obtiveram resultados muito positivos. Disse que não vê nenhum problema no fato
de a Secretária ter sido convocada pelos Vereadores para comparecer à Casa e que ela comparecera com
o maior carinho e passar as informações que todos precisam. Finalizou dizendo que esse é um dos papéis
do Vereador: proporcionar um diálogo da Câmara Municipal com a Prefeitura. – Leonil, (5 min) no
tempo do Vereador Vinícius Simões, lembrou que na semana passada trouxe uma informação de um
levantamento feito pelo Tribunal de Contas do estado que identificou que médicos de dezessete
municípios do Espírito Santo não cumprem com as respectivas cargas horárias. Fez um apelo a esta Casa
para que não retroceda e não modifique a lei que dá publicidade, nos postos de saúde, do nome dos
médicos que lá atendem, e que já foi aprovada pela população. Finalizou destacando que o projeto dessa
lei foi aprovado por unanimidade na Câmara. – Neuzinha de Oliveira, 1 min cedido pelo Vereador
Roberto Martins, falou sobre a questão da confirmação da consulta on line. Relatou que é muito difícil
fazer a marcação da consulta e que é preciso simplificar o sistema. Disse que existem casos de pessoas
que confirmaram a consulta no sistema, mas quando chegam no local percebem que a consulta não foi
realmente marcada. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – Cléber Félix, no tempo
cedido pelo Vereador Roberto Martins, para falar que votou contrário à convocação da Secretária
Cátia. Alertou que ninguém intervira no seu mandato e nem entrar na sua mente. Falou que, em relação
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ao projeto do Vereador Leonil, a competência para fiscalizar se o médico está ou não atendendo no posto
de saúde é da Secretária e dos diretores do PA. Falou também em relação ao campo de São Cristóvão.
Reiterou que não quer que a reforma do campo seja incluída nos recursos do BID que são para 2019, mas
que seja feita ainda este ano. Finalizou convidando todos os Vereadores para o ponta-pé inicial da 8ª
Copa da Paz, realizada com trinta e duas equipes da Cidade de Vitória, no dia 22/10, às dezenove horas,
no Campo Siqueirão, em Andorinhas. – 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 Roberto Martins, Virgínia Brandão, Cléber Félix, Dalto Neves,
Mazinho dos Anjos, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, Wanderson Marinho, Leonil, Neuzinha de Oliveira,
Max Da Mata, Denninho Silva, 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 Dalto Neves, Mazinho dos Anjos, Leonil, Davi Esmael,
Cléber Félix, Neuzinha de Oliveira. Encaminhado pelos Vereadores Roberto Martins, Davi Esmael e Sandro
Parrini, o Veto Total ao Projeto de Lei nº. 106/2017, contido no Processo nº. 4251/2017, de autoria
do Vereador Cléber Félix, que dispõe sobre a divulgação, no Portal da Transparência, da destinação de
valores de Multas de Trânsito para cada área beneficiada. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
MANUTENÇÃO DO VETO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o Veto Rejeitado por
10 Votos NÃO e 1 Abstenção. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim) – Discutido
pelo Vereador Roberto Martins e Vinícius Simões, e não havendo Vereadores inscritos para encaminhar o
Veto Total ao Projeto de Lei nº. 248/2017, contido no Processo nº. 10284/2017, de autoria do
Vereador Roberto Martins, que dispõe sobre a instalação de sistema de monitoração e gravação
eletrônica de imagens através de circuito fechado de televisão em áreas externas em estabelecimentos
comerciais, industriais e residenciais localizados no município de Vitória e dá outras providências.
Comissão de Constituição e Justiça – PELA REJEIÇÃO DO VETO. (Assumiu a presidência o Sr.
Presidente Vinícius Simões). Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o Veto Rejeitado por
09 Votos NÃO e 02 Abstenções. Justificaram os Votos os Vereadores Sandro Parrini, e Roberto Martins.
– O Vereador Davi Esmael apresentou Questão de Ordem solicitando a relação dos Projetos que
estão aptos a serem pautados. – 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 17 (dezessete) de outubro 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 dezenove 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.
ATA da 104ª (centésima quarta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 17 (dezessete) dias do
mês de outubro 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 Sr. Presidente o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o
registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs.
Vereadores Cléber Félix, Davi Esmael, Roberto Martins, Sandro Parrini, Mazinho dos Anjos, Neuzinha de
Oliveira, Wanderson Marinho, Luiz Paulo Amorim, Virgínia Brandão e o Sr. Presidente. (10) Vereadores,
o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou da Sra. Vereadora Neuzinha de Oliveira, a gentileza
em proceder à leitura do texto bíblico, em cumprimento à Resolução nº 1.919/2014. A Sra. Vereadora
leu, da tribuna o Livro de Salmos, Cap. 33 vv 1 a 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 deferimento das
Indicações nº. 6131/2017, de autoria do Vereador Davi Esmael; 6091/2017, de autoria do Vereador
Cléber Félix; 6120, 6118 e 6119/2017, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 6114, 6137 e
3138/2017, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 6116 e 6117/2017, de autoria do Vereador
Leonil; 6123, 6125 a 6129/2017, de autora do Vereador Wanderson Marinho; 6135 e 6136/2017,
de autoria do Vereador Sandro Parrini.– Lida e deferida a Justificativa de Ausência nº. 31/2017, de
autoria do Vereador Cléber Félix, justificando afastamento no período de 07/08/2017 à 11/08/2017.
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(Compareceram os Vereadores Max Da Mata, Dalto Neves e Leonil). – No início do Grande Expediente na
hora destinada as Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos foi solicitado pelo Vereador Cléber
Félix e aprovado pelo plenário a supressão dos mesmos para a próxima sessão na mesma
ordem. – 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 Roberto Martins, Virgínia Brandão, Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos Anjos,
Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, Wanderson Marinho, Leonil, Neuzinha de Oliveira, Max Da Mata, Davi
Esmael e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (13 Vereadores). – Com a presença de 13 (treze)
Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: Discutido
pelos Vereadores Davi Esmael, Mazinho dos Anjos, Neuzinha de Oliveira, Dalto Neves, Roberto Martins e
Leonil. Encaminhado pelos Vereadores Davi Esmael, Leonil, Wanderson Marinho, Mazinho dos Anjos,
Roberto Martins e Dalto Neves o Projeto de Lei nº. 220/2017, contido no Processo nº. 9079/2017, de
autoria do Vereador Mazinho dos Anjos e outros, que altera os arts. 1º e 2º da Lei nº. 5.136, de 27 de
março de 2.000, para fazer constar a criação do Transporte Porta a Porta. Comissão de Constituição e
Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE 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 Acessibilidade – PELA
APROVAÇÃO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 12 Votos
Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Cléber Félix e Davi Esmael. – Solicitado pelo autor e
aprovado pelo Plenário, foi retirado da pauta o Projeto de Lei nº. 285/2017, contido no Processo nº.
11272/2017, de autoria do Vereador Sandro Parrini, que dispõe sobre o Direito do Consumidor ser
indenizado em caso de roubo e furto de seu veículo enquanto estiver estacionado em vagas controladas
por parquímetro. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis –
PELA APROVAÇÃO. – Discutido pelos Vereadores Roberto Martins e Davi Esmael, em Discussão
Especial o Projeto de Lei nº 5025/2018, contido no Processo nº 9059/2018, de autoria do Prefeito
Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial. – 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 18 (dezoito) de outubro 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 vinte e seis 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.
ATA da 105ª (centésima quinta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 18 (dezoito) dias do mês
de outubro 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 (16:07min), o Sr. Presidente o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro
eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Cléber
Félix, Davi Esmael, Roberto Martins, Sandro Parrini, Mazinho dos Anjos, Luiz Paulo Amorim, Virgínia
Brandão e o Sr. Presidente. (08) Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do
Sr. Vereador Roberto Martins, 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 Lucas, Cap. 11 vv 27. – 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 do Projeto de Lei nº. 5028/2018, de autoria da Vereadora
Neuzinha de Oliveira. – Leitura e encaminhamento do Projeto de Decreto Legislativo nº. 2/2018/,
de autoria da Mesa Diretora.– Leitura e deferimento dos Requerimentos nº. 5041 a 5053/2018, de
autoria do Vereador Roberto Martins; 5054/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 5055/2018,
de autoria do Vereador Max Da Mata. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 8754/2018, de
autoria do Vereador Leonil; 8755 a 8757/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 8758 a
5763/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves. – Lido, discutido e aprovado o Voto de Louvor nº.
289/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim. – Leitura e deferimento do Voto de Pesar nº.
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69/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim, pelo falecimento do Sr. Emerson Antônio dos
Reis. (Compareceram os Vereadores Max Da Mata, Neuzinha de Oliveira, Dalto Neves e Wanderson
Marinho). – No início do Grande Expediente na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a
Tribuna os Vereadores Neuzinha de Oliveira, para falar que o PSDB-Mulher Nacional enviou planilha
com a votação de todas as mulheres do partido que se candidataram no Estado do Espírito Santo. Disse
que as mulheres tiveram uma votação mais expressiva no pleito deste ano. Relatou que muitas pessoas
estão atribuindo essa expressividade aos recursos disponibilizados. Ponderou que esse resultado não se
deu só por causa dos recursos, mas também pelo trabalho de informação e conscientização política que
foi realizado. Finalizou parabenizando a todas as mulheres que se candidataram no último pleito eleitoral,
independente se eleitas ou não. – Davi Esmael, para falar que seu partido PSB fez um bom trabalho com
ótimos resultados na última eleição. Disse que essa eleição foi diferente das outras, onde a população
mostrou que quer renovação. Fez uma reflexão da importância de uma melhor discussão dos importantes
temas da cidade. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores
Mazinho dos Anjos, para falar que o seu mandato é pautado pela transparência e sempre faz, todo mês,
prestações de contas, ao vivo, do que foi produzido. Disse que está propondo um projeto de lei que obriga
tanto o Executivo quanto o Legislativo a dar publicidade, em cada repartição pública, dos nomes dos
servidores comissionados, suas funções e o horário de trabalho. Explicou que o projeto abrangerá apenas
os servidores comissionados, pois o número elevado de servidores efetivos do executivo poderia
inviabilizar o projeto, mas que é possível fazer uma emenda para também abranger aos servidores
efetivos. Finalizou dizendo que ainda não protocolou o projeto, portanto os colegas Vereadores que
quiserem ainda podem assinar o projeto. – Dalto Neves, para novamente reiterar que seu mandato é
pautado no trabalho. Disse que nunca usou do discurso de que sua opinião não poderia mudar, pois,
acredita nas mudanças que podem acontecer para as melhorias da cidade. Disse que sempre estará
aberto ao diálogo. – Max Da Mata, no tempo cedido pelo Vereador Wanderson Marinho,
parabenizou a fala do Vereador Dalto Neves, que demonstra amadurecimento político quando assume que
mudou de opinião em relação a um determinado tema. Disse que, em certos casos, o modelo de
concessão pode ser benéfico, como no caso do Saldanha da Gama, que está com o prédio em situações
precárias, levando em consideração o orçamento da Prefeitura e a capacidade de investimento do setor
privado. Deu o exemplo também da Chácara Von Schilgen, prédio histórico que está se deteriorando a
cada dia e poderia se tornar um espaço voltado para exposições de obras artísticas ou inúmeras outras
atividades. Falou também que a população espera que se levem investimentos e infraestruturas para os
locais menos favorecidos, investimentos em paisagismo e urbanismo que tornem esses lugares mais
dignos e melhores para se viver. Finalizou dizendo que o investimento em infraestrutura nas regiões de
periferia podem refletir diretamente nos indicadores de segurança pública e outros indicadores que
afligem a população. – 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 Roberto Martins, Virgínia Brandão, Cléber Félix, Dalto Neves, Mazinho dos
Anjos, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, Wanderson Marinho, Neuzinha de Oliveira, Max Da Mata, Davi
Esmael 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: – Aprovado
em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 63/2018, contido no Processo nº 3764/2018, de autoria
do Vereador Luiz Paulo Amorim, que dispõe sobre a inclusão do bloco “TÔ BABY” no calendário oficial de
eventos de Vitória/ES. Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL.
(Assumiu a presidência o Sr. Vereador Max Da Mata). – Discutido pelos Vereadores Cléber Félix, Dalto
Neves, Vinícius Simões (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Cléber Félix), Max Da Mata, Roberto
Martins Neuzinha de Oliveira e Davi Esmael. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões).
Não havendo vereadores inscritos para encaminhar o Projeto de Resolução nº. 8/2018, contido no
Processo nº. 4766/2018, de autoria da Mesa Diretora. Projeto de Resolução nº. 06/2018, que altera a
Resolução nº. 1.934/2014 da Câmara Municipal de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Submetido a
matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 11 Votos Favoráveis. – Não havendo
Vereadores inscritos para discutir nem encaminhar o Projeto de Lei nº. 89/2018, contido no Processo
nº. 5109/2017, de autoria do Vereador Wanderson Marinho, que modifica o nome do logradouro público
Rua Alto Belo II para “Rua Ordaia Tiago da Costa. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
23

DIÁRIO OFICIAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Câmara Municipal de Vitória

Edição: 903

www.cmv.es.gov.br/diario

Ano VI

Vitória (ES), Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018.

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido a matéria à votação pelo Sr.
Presidente foi o mesmo Aprovado por 11 Votos Favoráveis. Justificou o Voto o Vereador Davi Esmael.
– Solicitado pelo Vereador Wanderson Marinho o Requerimento de Regime de Urgência ao Projeto de
Decreto Legislativo nº. 2/2018, contido no Processo nº. 9192/2018, de autoria da Mesa Diretora,
que autoriza o Prefeito Municipal a se afastar do país nos termos do art. 107, inciso I, da Lei Orgânica
Municipal. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 11 Votos
Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Davi Esmael, Max Da Mata, Dalto Neves e Roberto
Martins. – Encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini, Davi Esmael e Roberto Martins o
Requerimento de Regime de Urgência ao Projeto de Lei nº. 131/2018, contido no processo nº.
6877/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória, que altera o § 1º do art. 1º da Lei nº. 7.145,
de 14 de dezembro de 2007. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado
por 10 Votos Favoráveis. – Encaminhado pelos Vereadores Davi Esmael, Wanderson Marinho, Sandro
Parrini e Roberto Martins o Requerimento de Regime de Urgência ao Projeto de Lei nº. 116/2018,
contido no processo nº. 6325/2018, de autoria, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória, que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Submetido a matéria à votação pelo Sr.
Presidente foi o mesmo Aprovado por 07 Votos SIM e 04 Votos NÃO. Justificaram os Votos os
Vereadores Mazinho dos Anjos, Max Da Mata, Davi Esmael, Neuzinha de Oliveira e Roberto Martins. –
Esgotada a Pauta da Ordem do Dia o Sr. Presidente declarou a Sessão encerrada, convocando, antes, os
Srs. Vereadores a comparecerem à próxima – Sessão Extraordinária, a realizar-se no dia 18 (dezoito) de
outubro de 2018, às dezessete horas e vinte minutos, para deliberação das proposições; Projeto de
Decreto Legislativo nº. 2/2018, Projetos de Lei nº. 131 e 116/2018. (Encerrou-se a Sessão às dezoito
horas e vinte 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.
ATA da 106ª (centésima sexta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 23 (vinte e três) dias do
mês de outubro 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 Sr. Presidente o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o
registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs.
Vereadores Roberto Martins, Davi Esmael, Wanderson Marinho, Denninho Silva e o Sr. Presidente. (05)
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 1.919/2014. 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
encaminhamento dos Projetos de Lei nº. 5029/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael e outros;
5030/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos e outros. – Leitura e deferimento das
Indicações nº. 8764/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 8765/2018, de autoria do
Vereador Leonil; 8766 a 8768/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 8769 e 8770/2018, de
autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 8771, 8772 e 8777/2018, de autoria do Vereador Max Da
Mata; 8773 a 8776/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões. – Lida, discutida e aprovada a
Moção nº. 133/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves. – Lido, discutido e aprovado o
Requerimento de Informação nº. 129/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Leitura e
deferimento da solicitação de Tribuna Livre nº. 11/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões. –
Lido, discutido e aprovado os Votos de Louvor nº. 290/2018, de autoria do Vereador Leonil; 291 e
292/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. – (Compareceram os Vereadores Nathan Medeiros,
Neuzinha de Oliveira, Luiz Paulo Amorim, Mazinho dos Anjos e Virgínia Brandão). – No início do Grande
Expediente na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna o Vereador Wanderson
Marinho, para fazer uma análise das últimas eleições. Disse que é um homem de palavra e que cumpriu
com seus compromissos acordados. Mas, lamentou a falta de vergonha e respeito que outros candidatos e
agentes políticos tiveram. Por fim, falou que a vida é uma roda gigante, mas, sua honra foi mantida.
(Assumiu a presidência o Sr. Vereador Sandro Parrini). – Na hora destinada aos Oradores Inscritos
assomou a Tribuna os Vereadores Vinícius Simões, no tempo permutado pelo Vereador Sandro
Parrini, fez um pronunciamento direcionado aos servidores da Câmara Municipal de Vitória. Disse que,
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nesta semana, a Câmara realizará uma série de programações para que a semana do servidor seja
reconhecida. Falou que a sociedade tem uma ideia de que os servidores públicos não trabalham e que
esse pensamento é ainda mais negativo quando se trata dos servidores dos Poderes Legislativos.
Destacou que a Câmara Municipal de Vitória é uma instituição exemplar, pois os seus servidores, sejam
efetivos ou comissionados, estão sempre preocupados em prestar o melhor serviço à sociedade. Finalizou
enumerando algumas atividades que já ocorreram e que ocorrerão durante a semana do servidor e
agradeceu a todos os parceiros que estão colaborando com as comemorações. (Assumiu a presidência o
Sr. Presidente Vinícius Simões). Solicitado pela Vereadora Neuzinha de Oliveira um minuto de silência
pelo falecimento do Sr. Edeson Rodrigues da Silva, vulgo O homem do sapato branco. – Luiz Paulo
Amorim, para externar sua alegria com a notícia do início de uma obra esperada há anos no CMEI
Theodoro Faé que será entregue em março. Referendou a importância daquela obra para os moradores
daquela região. Convidou para a Audiência Pública que terá como tema a gestão da educação ambiental.
– Leonil, discorreu sobre a reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na
última segunda-feira. Falou que a reunião contou com a presença de representantes do CRM, do Sindicato
dos Médicos, do Conselho Municipal de Saúde, do CPV, além de lideranças comunitárias para tratar sobre
a divulgação dos nomes dos médicos em telas nos PAs. Relatou que o advogado do CRM e o
representante do sindicato dos médicos usaram o microfone da Casa de forma agressiva, mas o momento
proposto pela comissão não era de debate, e sim de ouvir os segmentos. Contou que houve uma decisão
judicial no sentido de obrigar a retirada dos nomes dos médicos das telas, o que, na sua opinião, é um
retrocesso. Finalizou dizendo que a lei privilegia a transparência e teve aceitação de grande maioria dos
moradores da cidade. – 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 Roberto Martins, Virgínia Brandão, Mazinho dos Anjos, Sandro Parrini,
Luiz Paulo Amorim, Wanderson Marinho, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, Davi Esmael, Denninho
Silva, 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: – Aprovado
em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 52/2018, contido no Processo nº 3525/2018, de autoria
do Vereador Waguinho Ito, que denomina Beco Ivan Martins, logradouro único localizado no Bairro
Cruzamento, no município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA
REDAÇÃO FINAL. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Leonil). – Discutido pelos Vereadores Mazinho
dos Anjos, Davi Esmael, Denninho Silva, Neuzinha de Oliveira, Vinícius Simões, Roberto Martins e Leonil.
(Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). Encaminhado pelo Vereador Davi Esmael a
Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº. 3/2018, contido no Processo nº. 2020/2018, de autoria do
Vereador Mazinho dos Anjos, que revoga o inciso XXVI do art. 65 da Lei Orgânica do Município de Vitória,
que trata da competência privativa da Câmara Municipal para dispor convênios entre o Município e
entidades paramunicipais, de economia mista, autarquia e concessionárias de serviços públicos. Comissão
de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Submetido a matéria à
votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado em 1º Turno por 11 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 24 (vinte e quatro) de
outubro 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 trinta e cinco
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.
ATA da 107ª (centésima sétima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do
mês de outubro 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 (16:06min), o Sr. Presidente em exercício o Sr. Sandro Parrini, solicitou
o registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs.
Vereadores Roberto Martins, Cléber Félix, Denninho Silva, Virgínia Brandão, Vinícius Simões, Luiz Paulo
Amorim, Max Da Mata 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
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cumprimento à Resolução nº 1.919/2014. O Sr. Vereador leu, da tribuna o Livro de Josué, Cap. 01 vv 09
– 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. 5056/2018, de autoria do Vereador
Leonil. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 8780/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix;
8781 a 8783 e 8795 a 8797/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 8784 a 8786/2018, de
autoria do Vereador Wanderson Marinho; 8787 a 8790/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de
Oliveira; 8791 e 8792 /2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 8793 e 8794/2018, de
autoria do Vereador Roberto Martins. – Lida e deferida a Justificativa de Ausência nº. 35/2017, de
autoria do Vereador Cléber Félix, nos dias 22 e 23/10 – Atestado médico. – Lido, discutido e aprovado o
Requerimento de Informação nº. 130/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins. – Lido,
discutido e aprovado os Votos de Louvor nº. 293/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini;
294/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins. – Leitura e deferimento do Voto de Pesar nº.
70/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira, pelo falecimento do Sr. Edeson Rodrigues da
Silva, vulgo Edinho sapato branco. (Compareceram os Vereadores Nathan Medeiros, Neuzinha de Oliveira,
Wanderson Marinho, Mazinho dos Anjos, Davi Esmael e Leonil). (Assumiu a presidência o Sr. Presidente
Vinícius Simões). – No início do Grande Expediente na hora destinada as Lideranças Partidárias e
Oradores Inscritos, foi solicitado pelo Vereador Denninho Silva a supressão dos mesmos para
próxima sessão na mesma ordem. – 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 Roberto Martins, Virgínia Brandão, Mazinho dos Anjos, Sandro
Parrini, Luiz Paulo Amorim, Wanderson Marinho, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, Max Da Mata,
Cléber Félix, Davi Esmael, Denninho Silva, Leonil 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. 47/2018, contido no
Processo nº 3301/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva, que denomina logradouro público em
Goiabeiras. Rua João Milton Loreto. Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA
REDAÇÃO FINAL. – Discutido pelos Vereadores Davi Esmael. O Vereador Cléber Félix solicitou 1 minuto
de silêncio pelo falecimento do Sr. Francisco de Oliveira Ribeiro. Encaminhado pelo Vereador Davi Esmael,
Denninho Silva, Leonil, Roberto Martins, Sandro Parrini e Max Da Mata o Projeto de Lei nº. 97/2017,
contido no Processo nº. 3846/2017, de autoria do Vereador Davi Esmael e outros, que visa alterar o
artigo 4º da Lei 8.173/2011, 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 – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Saúde e Assistência
Social – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado
por 11 Votos Favoráveis. Justificou o voto o Vereador Davi Esmael. – Discutido pelos Vereadores
Wanderson Marinho, Cléber Félix, Luiz Paulo Amorim, Leonil, (Assumiu a presidência o Sr. Vereador
Cléber Félix), Vinícius Simões, Mazinho dos Anjos, Max Da Mata e Neuzinha de Oliveira. (Assumiu a
presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). Não havendo Vereadores inscritos para encaminhar o
Projeto de Lei nº. 88/2018, contido no Processo nº. 5108/2018, de autoria do Vereador Wanderson
Marinho, que modifica o nome da Escadaria Antônio de Oliveira em Conquista, conhecida pela população
com Escadaria da Amargura, para Escadaria Ivanete dos Santos. Comissão de Constituição e Justiça –
PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido a matéria à votação pelo
Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 11 Votos Favoráveis. – Discutido pelos Vereadores Mazinho
dos Anjos e Max Da Mata, e não havendo Vereadores inscritos para encaminhar o Projeto de Lei nº
221/2017, contido no Processo nº. 9094/2017, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos, que altera
o art. 22 da Lei 7.797 de 14 de outubro de 2009. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Comissão de
Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria à votação pelo
Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 11 Votos Favoráveis. – Não havendo Vereadores inscritos
para discutir nem encaminhar o Projeto de Lei nº. 113/2018, contido no Processo nº. 6244/2018, de
autoria do Vereador Fabrício Gandini, que denomina Escadaria Maria da Penha de Jesus, o logradouro
público localizado no bairro Cruzamento. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido a matéria à votação pelo Sr.
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Presidente foi o mesmo Aprovado por 11 Votos Favoráveis. – Solicitado pelo Sr. Presidente Vinícius
Simões. Encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini, Leonil e Roberto Martins foi Aprovado por 11
Votos Favoráveis, o Requerimento de Urgência ao Projeto de Resolução nº. 22/2018, contido no
Processo nº. 8638/2018, de autoria da Mesa Diretora, que autoriza o pagamento antecipado do 13º
salário aos servidores do poder legislativo municipal de Vitória por ocasião da concessão de férias. –
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 25 (vinte e cinco) de
outubro 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
dois 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.
ATA da 108ª (centésima oitava) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do
mês de outubro 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 (16:06min), o Sr. Presidente em exercício o Sr. Sandro Parrini, solicitou
o registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs.
Vereadores Roberto Martins, Denninho Silva, Virgínia Brandão, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho e
o Sr. Presidente. (06) 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
1.919/2014. O Sr. Vereador leu, da tribuna o Livro de Salmos, Cap. 32 – 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 do Projeto de Resolução nº. 1805/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins.
– Leitura e deferimento das Indicações nº. 8799/2018, de autoria da Vereadora Virgínia Brandão;
8778 e 8805 a 8807/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 8779/2018, de autoria do Vereador
Max Da Mata; 8798 e 8800/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 8802/2018, de autoria do
Vereador Davi Esmael; 8803/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 8804/2018, de autoria
do Vereador Sandro Parrini; – Lido, discutido e aprovado o Requerimento de Informação nº.
131/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Lido, discutido e aprovado os Votos de Louvor nº.
295 a 297/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. – Leitura e deferimento do Voto de Pesar
nº. 71/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini, pelo falecimento do Sr. Ederson Rodrigues da
Silva, ocorrido no dia 23 de outubro de 2018. (Compareceram os Vereadores Nathan Medeiros, Neuzinha
de Oliveira, Luiz Paulo Amorim, Vinícius Simões, Cléber Félix, Davi Esmael, Leonil e Max Da Mata).
(Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – No início do Grande Expediente na hora
destinada as Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos, foi solicitado pelo Vereador Denninho
Silva e aprovado pelo Plenário a supressão dos mesmos para próxima sessão na mesma ordem.
– 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 Roberto Martins, Virgínia Brandão, Mazinho dos Anjos, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim,
Wanderson Marinho, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, Max Da Mata, Cléber Félix, Davi Esmael,
Denninho Silva, Leonil 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
Resolução nº. 22/2018, contido no Processo nº. 8638/2018, de autoria da Mesa Diretora, que
autoriza o pagamento antecipado do 13º salário aos servidores do poder legislativo municipal de Vitória
por ocasião da concessão de férias. Encaminhado pelo Sr. Presidente às Comissões pertinentes que
ofereceram os seguintes pareceres: Comissão de Constituição e Justiça: PELA CONSTITUCIONALIDADE
E LEGALIDADE. Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Discutido pelo Vereador Davi Esmael e
não havendo Vereadores inscritos para encaminhar, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi
o mesmo Aprovado por 11 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Luiz Paulo Amorim e
Leonil. – Aprovado em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 58/2018, contido no Processo nº
3532/2018, de autoria do Vereador Waguinho Ito, que denomina Escadaria Madalena Aparecida Soares,
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logradouro público localizado o Bairro Cruzamento, no Município de Vitória. Comissão de Constituição e
Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – Discutido pelo Vereador Davi Esmael.
Encaminhado pelos Vereadores Roberto Martins, Sandro Parrini e Leonil 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 Santo Antônio. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado
por 12 Votos Favoráveis. – Após ser discutido pelos Vereadores Mazinho dos Anjos e Sandro Parrini, foi
solicitado pelo Vereador Davi Esmael e aprovado pelo Plenário a retirada de pauta do Projeto de Lei nº.
14/2018, contido no Processo nº. 895/2018, de autoria do Vereador Vaguinho Ito, que dispõe sobre a
proibição de incentivos fiscais a empresas que tenham envolvimento em corrupção de qualquer espécie ou
ato de improbidade administrativa por agente público no Município de Vitória. Comissão de Constituição e
Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Finanças – PELA
APROVAÇÃO. – Discutido e encaminhado pelo Vereador Davi Esmael o Projeto de Lei nº 110/2018,
contido no Processo nº. 6240, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que denomina Escadaria
Aurelice Sampaio dos Santos o logradouro público localizado no bairro Cruzamento. Comissão de
Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido a
Votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 11 Votos Favoráveis. – Discutido pelos
Vereadores Mazinho dos Anjos, (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Cléber Félix), Vinícius Simões, Max
Da Mata, Roberto Martins, (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões), Cléber Félix e
Neuzinha de Oliveira. Encaminhado pelo Vereador Mazinho dos Anjos o Projeto de Lei nº. 07/2018,
contido no Processo nº. 3859/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho, que dispõe sobre a
gratuidade de inscrição em concurso público no âmbito da Câmara Municipal de Vitória para pessoa física
que se declara isenta de apresentar a Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de
Finanças – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo
Aprovado por 10 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Sandro Parrini e Davi Esmael.
– 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 30 (trinta) de
outubro 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 trinta 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.
ATA da 109ª (centésima nona) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª (décima
oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 30 (trinta) dias do mês de outubro
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 (16:02min), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de quórum
para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Roberto Martins, Denninho Silva,
Virgínia Brandão, Cléber Félix, Neuzinha de Oliveira, Luiz Paulo Amorim e o Sr. Presidente. (07)
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 1.919/2014. O Sr.
Vereador leu, da tribuna o Livro de Salmos, Cap. 37 vv 05. – 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. 5032/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho;
5033/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória. – Leitura e deferimento dos
Requerimentos nº. 5081 a 5083/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho; 5059, 5074 a
5077/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 5079 e 5080/2018, de autoria do Vereador
Max Da Mata; 5078/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 5060 a 5072/2018, de autoria da
Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 8844, 8889, 8837 e
8838/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 8801, 8813 a 8816/2018, de autoria do Vereador
Wanderson Marinho; 8808 a 8811/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira;
8812/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael; 8817 a 8832 e 8836/2018, de autoria do Vereador
Dalto Neves; 8833 e 8835/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões. – Leitura e deferimento da
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Solicitação de Audiência Pública nº. 57/2018, de autoria do Vereador Leonil. – Lidas e deferidas as
Justificativas de Ausência nº. 36/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva; 37/2018, de
autoria do Vereador Dalto Neves. Lido, discutido e aprovados os Requerimentos de Informação nº.
132/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 133/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo
Amorim; 134/201/, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Lido, discutido e aprovado o Voto de
Louvor nº. 298/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho. (Compareceram os Vereadores
Sandro Parrini, Nathan Medeiros, Davi Esmael, Leonil, Max Da Mata, Wanderson Marinho e Dalto Neves).
– No início do Grande Expediente na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os
Vereadores Denninho Silva, para mais uma vez demonstrar sua gratidão por mais um projeto de sua
iniciativa. Disse que foi emocionante assistir seu projeto Balé 100% entrando na sua segunda semana de
aula, gratuito para nossas crianças. Falou que o projeto já conta com mais de 10 turmas e com mais de
400 alunos. – Sandro Parrini, discorreu sobre a matéria veiculada em jornais de grande circulação na
cidade, na última semana. Relatou que a matéria tratava da atuação dos Procons municipais e estadual.
Disse que o Procon municipal de Vitória conta com um fundo com aproximadamente quarenta milhões
para ser investido. Destacou que os pontos positivos são reflexo de tudo que vem sendo feito há muito
tempo. Falou também que o Procon municipal conta com um quadro efetivo de servidores competentes
que fazem um trabalho de excelência. Finalizou dizendo que é uma pena que, a nível nacional, o direito
do consumidor venha sendo prejudicado, mas espera que com a nova mudança presidencial se consiga
resgatar a força dos Procons municipais. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a
Tribuna os Vereadores Roberto Martins, para fazer uma fala direcionada a Vereadora Virgínia Brandão
fazendo a leitura de uma passagem bíblica. Agradeceu a presença da Vereadora na Casa. – Cléber Félix,
fez uma reflexão sobre o processo eleitoral de 2018. Disse que, mesmo com o fim do processo, ainda vê
muitas pessoas falando mentiras e atacando ambos os candidatos a Presidente. Alertou que é preciso
agora pedir que o Presidente eleito seja um Presidente para todos e consiga unir o país, pois quanto mais
unidos, mais fortes seremos. Relatou que os benefícios dessa união puderam ser vislumbrados no
processo eleitoral para a Mesa Diretora da Câmara de Vitória. Falou também sobre uma indicação que fez
para que a calçada em frente à Rádio Espírito Santo, na Reta da Penha, fosse restaurada. Finalizou
agradecendo por sua indicação ser atendida e relatou que a calçada já começou a ser restaurada para dar
mais acessibilidade para as pessoas. – Davi Esmael, no tempo permutado pelo Vereador Sandro
Parrini, para primeiramente dizer a Vereadora Virgínia Brandão que sentirá muita falta da sua delicadeza
e de sua mansidão e do seu jeitinho especial. Fez também uma reflexão sobre a atual situação política
que o país vivencia e a importância do trabalho e da participação do Vereador. – 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 Roberto
Martins, Virgínia Brandão, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, Wanderson Marinho, Neuzinha de Oliveira,
Nathan Medeiros, Max Da Mata, Cléber Félix, Davi Esmael, Denninho Silva, Leonil, Dalto Neves 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. 56/2018, contido no Processo nº 3530/2018, de autoria do Vereador
Waguinho Ito, que denomina Escadaria Leonarda Correia Goes, logradouro público localizado no bairro
Cruzamento, no Município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA
REDAÇÃO FINAL. – Aprovado em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 46/2018, contido no
Processo nº 3300/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva, que denomina logradouro público no
bairro Goiabeiras. Rua Antônio Vicente Rocha. Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO
DA REDAÇÃO FINAL. – Discutido pelos Vereadores Wanderson Marinho, Leonil, Neuzinha de Oliveira,
Davi Esmael, Cléber Félix e Roberto Martins. Encaminhado pelos Vereadores Davi Esmael, Leonil e Sandro
Parrini o Projeto de Lei nº. 71/2018, contido no Processo nº. 4089/2018, de autoria do Vereador
Wanderson Marinho, que adiciona o Art. 1º – A na Lei 5.759, de 23 de outubro de 2002. Comissão de
Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Defesa do
Consumidor e Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Cultura e Turismo – PELA
APROVAÇÃO. Comissão de Políticas Urbanas – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria à votação pelo
Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 11 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores
Davi Esmael, Leonil, Cléber Félix, Luiz Paulo Amorim, Dalto Neves e Wanderson Marinho. – Por força do
Art. 198 do Regimento Interno, não foi discutido nem encaminhado o Projeto de Lei nº. 72/2018,
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contido no Processo nº. 4098/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata. – Discutido pelos Vereadores
Denninho Silva, Davi Esmael, Leonil e Cléber Félix e não havendo Vereadores inscritos para encaminhar o
Projeto de Decreto Legislativo nº. 04/2018, contido no Processo nº. 9333/2018, de autoria da Mesa
Diretora, que concede Títulos de Cidadão Vitoriense em comemoração ao Aniversário da Fundação da
cidade de Vitória em cumprimento a Resolução nº. 1.919, de 23 de janeiro de 2014. Incluído em pauta
por força do § 6 do Art. 158 do R.I. Submetido a matéria à votação pelo S. 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 31 (trinta e um) de outubro 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 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.
ATA da 110ª (centésima décima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 31 (trinta e um) dias do
mês de outubro 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
Roberto Martins, Cléber Félix, Luiz Paulo Amorim, Sandro Parrini, Fabrício Gandini e o Sr. Presidente.
(06) Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador Luiz Paulo
Amorim, 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 Amós, Cap. 01 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. 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. 5035/2018,
de autoria do Vereador Davi Esmael. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 8839 a 8864/2018,
de autoria do Vereador Cléber Félix; 8865, 8866 e 8878/2018, de autoria do Vereador Vinícius
Simões; 8868/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 8869 a 8877/2018, de autoria do
Vereador Dalto Neves; 8879 a 8881/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva; 8882/2018, de
autoria do Vereador Sandro Parrini. – (Compareceram os Vereadores, Nathan Medeiros, Davi Esmael,
Leonil, Max Da Mata, Wanderson Marinho, Denninho Silva e Dalto Neves). – No início do Grande
Expediente na hora destinada as Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos, foi solicitado pelo
Vereador Davi Esmael e aprovado pelo Plenário a supressão dos mesmos para próxima Sessão
na mesma ordem. – 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 Roberto Martins, Virgínia Brandão, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim,
Wanderson Marinho, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, Max Da Mata, Cléber Félix, Davi Esmael,
Denninho Silva, Leonil, Dalto Neves 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. 78/2017, contido no Processo nº
2356/2017 de autoria do Vereador Davi Esmael, que dispõe sobre as regras para comercialização de
alimentos bebidas em bicicletas, triciclos ou quadriciclos, popularmente conhecidos como “Food Bike”, no
Município de Vitória, e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO
DA REDAÇÃO FINAL. – Aprovado em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 55/2018, contido no
Processo nº 3529/2018, de autoria do Vereador Waguinho Ito, que denomina Beco Sérgio da Silva
Nascimento, logradouro público localizado no Bairro Cruzamento, no município de Vitória. Comissão de
Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – Discutido pelos Vereadores Davi
Esmael e Roberto Martins, e não havendo Vereadores inscritos para encaminhar o Projeto de Lei nº.
95/2018, contido no Processo nº. 5529/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael, que determina a
cassação de casas de alvará de funcionamento de diversões, casas de entretenimento adulto, boates,
casas de show, hotéis, motéis, pensões bares e estabelecimentos congêneres nos quais tinha ocorrido ou
que ocorra a prática dos tipos previstos nos artigos 229 e 230 do código penal, comprovada por sentença
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penal condenatória com trânsito em julgado, e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça
– PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de Políticas Urbanas –
PELA APROVAÇÃO. Comissão de Segurança Pública – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria à
votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 10 Votos Favoráveis. – A Sessão foi suspensa
as (16:44), para pronunciamento do Sr. Lino Feletti, Presidente da Associação dos Moradores do Centro
de Vitória, e do Sr. José Lino Sepulcri, Presidente da Fecomércio–ES. Reaberta a Sessão as (16:56). Com
base no pronunciamento dos representantes supramencionados, o Vereador Wanderson Marinho
comunicou o cancelamento da Audiência Pública agendada para o dia 01 de novembro de 2018. –
Solicitado pelo Vereador Roberto Martins o adiamento do Projeto de Lei nº. 162/2018, contido no
Processo nº. 8547/2018, de autoria do Prefeito Municipal. A solicitação foi discutido pelos Vereadores
Max Da Mata, Roberto Martins, Nathan Medeiros e Leonil. Submetido à votação pelo Sr. Presidente foi o
mesmo Rejeitado por 12 Votos NÃO e 01 Voto SIM. Justificaram os Votos os Vereadores Wanderson
Marinho e Nathan Medeiros. – Discutido pelos Vereadores Roberto Martins, Neuzinha de Oliveira, Leonil,
Vinícius Simões, Max Da Mata, Fabrìcio Gandini e Dalto Neves. Encaminhado pelos Vereadores Leonil,
Roberto Martins, Sandro Parrini, Dalto Neves, Max Da Mata, Davi Esmael, Wanderson Marinho e Nathan
Medeiros, o Projeto de Lei nº. 162/2018, contido no Processo nº. 8547/2018, de autoria do Prefeito
Municipal, que autoriza a desafetação e doação com encargo de bem público. Comissão de Constituição
e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Finanças – PELA
APROVAÇÃO. Comissão de Políticas Urbanas – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Cultura e Turismo –
PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 13
Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Denninho Silva, Cléver Félix, Leonil e Davi
Esmael. – Em seguida assomou a Tribuna o Sr. José Lino Sepulcri, para fazer os agradecimentos. –
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 01 (primeiro) 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 dezessete horas e quarenta
e dois 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.
ATA da 111ª (centésima décima primeira) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da
18ª (décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada ao 01 (primeiro) 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
Roberto Martins, Luiz Paulo Amorim, Sandro Parrini, Fabrício Gandini, Davi Esmael, Wanderson Marinho e
o Sr. Presidente. (07) Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador
Davi Esmael, 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 1º Timóteo, Cap. 03 vv 16 e 17. – 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. 5036/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata; 5037/2018, de autoria da
Prefeitura Municipal de Vitória. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 8883 e 8929 a
8935/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 8884, 8885, 8887 a 8903, 8910 a 8926, 8936,
8961 a 8971/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 8904 a 8907/2018, de autoria do Vereador
Luiz Paulo Amorim; 8908 e 8909/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho; 8927 e
8928/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 8937/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos
Anjos; 8938 a 8940 e 8943/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata; 8941 e 8942/2018, de
autoria do Vereador Davi Esmael; 8944 a 8948 e 8950 a 8959/2018, de autoria do Vereador
Nathan Medeiros; – Lido, discutido e aprovado o Requerimento de Informação nº. 135/2018, de
autoria do Vereador Roberto Martins. (Compareceram os Vereadores, Nathan Medeiros, Cléber Félix,
Leonil, Max Da Mata e Dalto Neves). – No início do Grande Expediente conforme Regimento Interno,
atendendo ao Requerimento de Tribuna Livre nº 10/2018, Processo nº 8733/2018, de autoria do
Vereador Roberto Martins, assomou a Tribuna a Sra. Cláudia Cristina Francisco de Almeida,
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representando a Comissão de Pais da EMEF São Vicente de Paulo. Ela relatou aos parlamentares
que a Emef ainda sofre com as dificuldades estruturais e que pouco tem sido feito pelo Poder Público
Municipal para resolver a questão. Cobrou mais agilidade para a resolução dos problemas que já
perduram por anos. – Requerimento de Tribuna Livre nº 11/2018, Processo nº 9217/2018, de
autoria do Vereador Vinícius, assomou a Tribuna a Sra. Geovana Porto, representante da
Associação Nacional de Educação Domiciliar, – NED, para tratar sobre Educação Domiciliar em
Vitória (homeschooling). Segundo Geovânia, a Educação Domiciliar é uma modalidade de ensino. E
nessa modalidade, as crianças não vão à escola, mas são ensinadas pelos pais. Explicou que as famílias
podem se basear em diversas metodologias, como a de Charlote Mason, Maria Montessori ou Waldorf. “ED
não é trancar os filhos em casa em volta de uma mesa ou escrivaninha, pelo contrário, as famílias
exploram os ambientes e aprendem com a natureza e a sociedade”, destacou. Ela ressaltou ainda que a
modalidade de ensino não é contra a escola. “A escola é necessária para a sociedade que demanda de
ações dos governantes de melhorias no ensino do nosso país. Apenas escolhemos um outro modelo para
ensinar nossos filhos e não é o modelo escolarizado”, disse. O Homeschooling não faz parte de nenhum
movimento político partidário. “Cada família é livre quanto a esta questão. O que nos une é a liberdade
para educar nossos filhos conforme a modalidade que escolhemos”, concluiu. – No início do Grande
Expediente na hora destinada as Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos, foi solicitado pelo
Vereador Davi Esmael e aprovado pelo Plenário a supressão dos mesmos para próxima Sessão
na mesma ordem. – 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 Roberto Martins, Fabrício Gandini, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim,
Wanderson Marinho, Nathan Medeiros, Max Da Mata, Cléber Félix, Davi Esmael, Leonil, Dalto Neves 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: – Aprovado em Votação
Simbólica o Projeto de Lei nº. 53/2018, contido no Processo nº 3526/2018, de autoria do Vereador
Waguinho Ito, que denomina Escadaria Fábio Adriano, logradouro público localizado no Bairro
Cruzamento, no município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA
REDAÇÃO FINAL. – Aprovado em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 57/2018, contido no
Processo nº 3531/2018, de autoria do Vereador Waguinho Ito, que denomina Escadaria Olga de Freitas,
logradouro público localizado no Bairro Cruzamento, no município de Vitória. Comissão de Constituição e
Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – Por força do Art. 198 do Regimento Interno, não
foi discutido nem encaminhado o Projeto de Lei nº. 139/2017, contido no Processo nº. 5328/2017, de
autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Discutido pelos Vereadores Fabrício Gandini, Cléber Félix e
Dalto Neves. Encaminhado pelos Vereadores Davi Esmael e Leonil, o Projeto de Lei nº. 111/2018,
contido no Processo nº. 6241/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que denomina Beco
Antônio Macedo Cardoso, 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 11 Votos Favoráveis. –
Discutido pelos Vereadores Davi Esmael, Max Da Mata e Leonil. Encaminhado pelos Vereadores Davi
Esmael, Leonil, Roberto Martins, Wanderson Marinho e Max Da Mata o Recurso contra o parecer da
Comissão de Justiça, oriundo do Requerimento nº. 1770/2018, apensado ao Projeto de Lei nº.
94/2018, contido no Processo nº. 5516/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael, que dispõe sobre a
isenção, do pagamento no estacionamento rotativo no município de Vitória aos idosos e às pessoas com
deficiências. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o recuso Rejeitado por 06 Votos
NÃO e 03 Votos SIM. Justificaram os Votos os Vereadores Davi Esmael e Cléber Félix. – – Solicitado
pelo Vereador e autor Cléber Félix. Encaminhado pelos Vereadores Fabrício Gandini, Nathan Medeiros,
leonil e Wanderson Marinho, o Requerimento de Urgência 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. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente, foi o mesmo
Aprovado por 09 Votos Favoráveis. Justificou o Voto o Vereador Leonil. – 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 novembro de 2018, às
dezesseis horas, e para a qual designou: expediente interno e externo, ordem do dia, trabalhos das
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Comissões e o que mais ocorrer. (Encerrou-se a Sessão às dezoito horas e vinte e nove 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.
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. – 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, 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 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
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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, 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 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.
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 autoria do Vereador Fabrício Gandini; 8996 a
9000/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira; 9005 a 9007/2018, de autoria do
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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) 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 Vice-Presidente, 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 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,
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que dispõe sobre os 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 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.
ATA da 114ª (centésima décima quarta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da
18ª (décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada ao 08 (oito) 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 (16:03min), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de
quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Denninho Silva, Roberto
Martins, Luiz Paulo Amorim, Sandro Parrini, Fabrício Gandini, Max Da Mata e o Sr. Presidente. (07)
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. 27 v 1. – 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. 5043/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 5045/2018, de autoria
do Vereador Dalto Neves; 5046/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix. – Leitura e deferimento
do Requerimento nº. 5084/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros. – Leitura e deferimento
das Indicações nº. 9018/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael; 9019 a 9025 e 9082 a
9087/2018, de autoria do Vereador Leonil; 9026/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins;
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9027 a 9048/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 9049 a 9052/2018, de autoria do Vereador
Mazinho dos Anjos; 9053/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael; 9054/2018, de autoria do
Vereador Sandro Parrini; 9055 a 9061 e 9069 a 9080 e 9088/2018, de autoria do Vereador Dalto
Neves; 9062 e 9063/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 9064 a 9068 e 9089/2018,
de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira; 9081/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros.
– Lida e deferida a Justificativa de Ausência nº. 40/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de
Oliveira, nos dias 20 e 21 de novembro de 2018. – Lida, discutida e aprovada a Solicitação de Sessão
Solene nº. 55/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins. (Compareceram os Vereadores Leonil,
Nathan Medeiros, Mazinho dos Anjo, Davi Esmael, Wanderson Marinho, Neuzinha de Oliveira e Dalto
Neves). – No início do Grande Expediente na hora destinada as Lideranças Partidárias e Oradores
Inscritos, foi solicitado pelo Vereador Denninho Silva e aprovado pelo Plenário a supressão dos
mesmos para próxima Sessão na mesma ordem. O Vereador Sandro Parrini justificou a ausência do
Vereador Cléber Félix. – 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 Roberto Martins, Sandro Parrini, Denninho Silva, Fabrício Gandini, Luiz
Paulo Amorim, Max Da Mata, Mazinho dos Anjos, Davi Esmael, Dalto Neves, Leonil, Nathan Medeiros,
Neuzinha de Oliveira, 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: Não havendo Vereadores inscritos para discutir nem encaminhar o Veto Total ao
Projeto de Lei nº. 272/2017, contido no Processo nº. 11174/2017, de autoria do Vereador Mazinho
dos Anjos, que dá nova redação ao artigo 5º da Lei nº. 8.693/2014, que institui o Programa Nota Vitória.
Comissão de Constituição e Justiça – PELA MANUTENÇÃO DO VETO. Submetido a matéria à votação
pelo Sr. Presidente foi Mantido o Veto por 08 Votos SIM e 1 Voto NÃO. Justificou o Voto o Vereador
Davi Esmael. –Com o Requerimento de Regime de Urgência aprovado em Sessão anterior ao Projeto
de Lei nº. 5044/2018, contido no Processo nº. 9802/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que
inclui Inciso XIV no Art. 21 da Lei nº. 6.529 de 29 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº. 9.926 e 08
de fevereiro de 2018. Encaminhado pelo Sr. Presidente às Comissões pertinentes que ofereceram os
seguintes pareceres: Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE. Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO.
Comissão de Meio Ambiente – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Obras e Serviços – PELA APROVAÇÃO.
Não havendo Vereadores inscritos para discutir, foi encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini, Max Da
Mata, Leonil e Denninho Silva, submetido a matéria a votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo aprovado
por 11 Votos Favoráveis. – Discutido pelo Vereador Mazinho dos Anjos. Encaminhado pelos Vereadores
Leonil, Roberto Martins, Davi Esmael e Sandro Parrini o Projeto de Lei nº. 77/2018, contido no
Processo 4613/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos, que altera a Lei Municipal nº.
7.888/2010, que regula o processo administrativo fiscal da Administração Pública Municipal, para
estabelecer a contagem de prazos em dias úteis e sua suspensão no período de 20 de dezembro a 20 de
janeiro. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria a
votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo aprovado por 12 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os
Vereadores Roberto Martins e Denninho Silva. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim).
– Discutido pelos Vereadores Mazinho dos Anjos, Roberto Martins, Fabrício Gandini, Vinícius Simões, Davi
Esmael, Leonil e Sandro Parrini. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). Encaminhado
pelos Vereadores Mazinho dos Anjos, Roberto Martins, Leonil e Davi Esmael, o Projeto de Lei nº.
345/2017, contido no Processo nº. 13328/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que cria o Fundo
Municipal de Combate à 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. (Assumiu a
presidência o Sr. Vereador Sandro Parrini). Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Submetido a
matéria a votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 11 Votos SIM e 1 Voto NÃO.
Justificaram os Votos os Vereadores Roberto Martins, Leonil e Max Da Mata. – Não havendo Vereadores
inscritos para discutir nem encaminhar o Projeto de Lei nº. 147/2018, contido no Processo nº.
8065/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que altera o Anexo I da Lei 9.278 de 08 de junho
de 2018, que institui o calendário oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Município de Vitória.
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Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de
Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria à votação pelo
Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 10 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores
Leonil, Davi Esmael e Fabrício Gandini. – Discutido pelos Vereadores Davi Esmael, Leonil, Denninho Silva,
Nathan Medeiros, Dalto Neves, Max Da Mata e Fabrício Gandini. Encaminhado pelos Vereadores Denninho
Silva, Davi Esmael e Wanderson Marinho o Projeto de Lei nº. 112/2018, contido no Processo nº.
6242/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que denomina Beco Hamilton dos Santos Oliveira,
o logradouro público localizado no Bairro Cruzamento. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido a matéria à votação pelo Sr.
Presidente foi o mesmo Aprovado por 08 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Davi
Esmael e Max Da Mata. – 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 13 (treze) 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 cinco 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.
ATA da 115ª (centésima décima quinta) 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 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 (16:03min), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de
quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Cléber Félix, Davi Esmael,
Fabrício Gandini, Luiz Paulo Amorim, Nathan Medeiros, Roberto Martins, Wanderson Marinho e o Sr.
Presidente. (08) Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador
Cléber Félix, 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. 1 vv 1 e 2. – 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. 5047 e 5049/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves;
5048/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Leitura e deferimento da Solicitação de
Audiência Pública nº. 60/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata. – Leitura e deferimento das
Indicações nº. 9090/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 9091/2018, de autoria do
Vereador Wanderson Marinho; 9092 a 9096/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 9097 a
9100, 9109, 9110 e 9123/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 9111 a 9122/2018, de
autoria do Vereador Cléber Félix; 9104, 9105, 9127 e 9128/2018, de autoria do Vereador Leonil. –
Lidas, discutidas e aprovadas as Moções nº. 135/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata;
136/2018, de autoria do Vereador Leonil. – Lido, discutido e aprovado o Requerimento de
Informação nº. 138/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Lido, discutido e aprovado a
Solicitação de Sessão Solene Nº. 54/2018, de autoria do Vereador Leonil. – Lido, discutido e aprovado
o Voto de Louvor nº. 301/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata. – Leitura e deferimento do
Voto de Pesar nº. 74/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini, pelo falecimento do ExDesembargador Sr. Hélio Gualberto Vasconcellos. (Compareceram os Vereadores Sandro Parrini, Mazinho
dos Anjos, Denninho Silva, Max Da Mata, Neuzinha de Oliveira e Leonil). – No início do Grande Expediente
na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Davi Esmael, no
tempo permutado pelo Vereador Roberto Martins, para falar sobre a reunião extraordinária da
Comissão de Finanças ocorrida na tarde do dia treze de novembro. Disse que, a princípio, a Comissão de
Finanças convocou uma reunião extraordinária para tratar de um remanejamento de nove milhões de
reais, mas, no decorrer desta reunião, a comissão convocou outra reunião extraordinária com o propósito
de votar o orçamento. Finalizou destacando a importância da presença dos Vereadores na votação das
emendas e parabenizando os Vereadores Dalto Neves e Sandro Parrini que se retiraram da reunião da
Comissão de Finanças por não concordarem com a convocação de mais uma reunião extraordinária para
votar o orçamento sem a presença dos Vereadores que apresentaram emendas. – Wanderson Marinho,
para falar que chegou a esta Casa um projeto muito importante que irá melhorar as condições da cidade.
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Sugeriu que, com a aprovação do remanejamento de nove milhões, seja implantado o bueiro inteligente.
Registrou os avanços conquistados pela cidade e ressaltou que o que é feito hoje pela cidade pode surtir
bons efeitos a longo prazo. Lembrou de limitações à construção desgovernada de habitações que foram
feitas no alto de alguns morros e que contribuíram para que hoje se tenha um cerco florestal importante
para ajudar na contenção de encostas. Finalizou parabenizando o Prefeito em exercício, Sérgio de Sá pela
relação que vem mantendo com a população e pelos avanços conquistados na cidade. – Na hora
destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores Roberto Amorim, no tempo
permutado pelo Vereador Luiz Paulo Amorim, externou sua indignação com o ocorrido na Comissão
de Finanças. Relatou que a comissão convocou uma reunião extraordinária para votar todas as emendas
feitas à lei orçamentária sem convidar os autores das emendas para que fizessem a defesa das mesmas.
Destacou que apresentou treze ememdas, totalizando quinze milhões destinados à educação e, no
entanto, foram todas rejeitadas sem que pudessem ser ao menos defendidas pelo autor. Parabenizou os
Vereadores Sandro Parrini e Dalto Neves que se retiraram da reunião por não concordarem com a
manobra praticada. Finalizou lamentando como os trabalhos da comissão foi conduzido e deixou bem
claro que os Vereadores Denninho Silva, Wanderson Marinho e Fabrício Gandini terão que se explicar
junto à comunidade escolar, pois não quiseram enfrentar o debate. – Luiz Paulo Amorim, (5min)
cedido pelo Vereador Roberto Martins, para falar que foi surpreendido pelo parecer contrário do
Vereador Wanderson Marinho, na Comissão de Justiça, a um projeto de sua autoria e questionou o
Vereador qual era a inconstitucionalidade do projeto. Disse que não é Vereador de ficar fazendo joguinho.
Relatou que teve uma reunião na semana passada com o Secretário Luiz Paulo de Figueiredo para debater
a questão da sinalização na Avenida Rio Branco que, em uma faixa de pedestre, não dá tempo para as
pessoas com mobilidade reduzida atravessem. Finalizou agradecendo ao Secretário e a sua equipe pela
forma atenciosa com que foi tratado. – Nathan Medeiros, para falar que não existe nenhum grupinho de
Vereadores na Câmara, a não ser o grupo daqueles que não se curvam ao sistema e não estão dispostos
a pegar migalhas para se vender. Disse que, em virtude de uma discussão anterior, alguns Vereadores
tentam atingir os outros. Finalizou dizendo que nada será conseguido à base de ameaças. – Denninho
Silva, para falar que tudo o que acontece na Câmara Muncipal de Vitória é transparente, inclusive a
Comissão de Finanças. Disse que, como Presidente da Comissão de Finanças, o Regimento Interno da
Casa o permite convocar reuniões extraordinárias e que não fez nada de errado na condução dos
trabalhos. Destacou que rejeitou todas as emendas por entender que eram inconstitucionais, mas se
algum Vereador discorda poderá, mediante um terço dos membros da Casa, fazer com que as emendas
retornem ao Plenário para serem apreciadas. Alertou que não faltou com respeito a ninguém e que
apenas externou o seu entendimento e o fez amparado pelo Regimento Interno. Finalizou reiterando que
não fez nada de maneira atropelada e que não desrespeitou o Parlamento. – Solicitado pela Vereadora
Neuzinha de Oliveira um minuto de silêncio pelo falecimento do Ex Desembargador Sr. Hélio Gualberto
Vasconcellos e o Sr Ary Bezerra. – 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 Roberto Martins, Sandro Parrini, Denninho Silva, Fabrício
Gandini, Max Da Mata, Mazinho dos Anjos, Dalto Neves, Leonil, Nathan Medeiros, Neuzinha de Oliveira,
Cléber Félix, Wanderson Marinho, e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (13 Vereadores). – Com a
presença de 13 (treze) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes
deliberações: (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim). – Discutido pelos Vereadores
Fabrício Gandini, Vinícius Simões, (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões) Dalto Neves,
Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Denninho Silva, Leonil e Cléber Félix o Projeto de Lei nº.
231/2017, contido no Processo nº. 9509/2017, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos, que altera
a redação do artigo 1ºe inclui o § 4º e inciso I no artigo 1] da Lei 8.862 de 25 de agosto de 2015, que
disciplina a concessão de diárias no âmbito do Poder Legislativo. Após ser discutido o projeto acima
relacionado, foi solicitado pelo autor e aprovado pelo Plenário o adiamento do mesmo. (Assumiu a
presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim). – Não havendo Vereadores inscritos para discutir, foi
encaminhado pelos Vereadores Denninho Silva, Leonil e Sandro Parrini o Projeto de Lei nº. 184/2017,
contido no Processo nº. 7085/2017, de autoria do Vereador Denninho Silva, que acrescenta o art. 25-A
a lei nº. 4.424, de 10 de abril de 1997. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de Defesa do Consumidor e
Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO COM EMENDA. Submetido a matéria a votação pelo Sr.
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Presidente foi o mesmo Aprovado por 11 Votos Sim e 1 Abstenção. Justificaram os Votos os
Vereadores Luiz Paulo Amorim, Neuzinha de Oliveira, Leonil, Wanderson Marinho, Fabrício Gandini,
Denninho Silva, Mazinho dos Anjos e Roberto Martins. – 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 14 (quatorze) 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 onze 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.
ATA da 116ª (centésima décima sexta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada ao 14 (quatorze) 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 (16:04min), 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,
Wanderson Marinho, Sandro Parrini, Denninho Silva, Mazinho dos Anjos e o Sr. Presidente. (07)
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 1.919/2014. O Sr.
Vereador leu, da tribuna o Livro de Eclesiastes, Cap. 19 vv 14. – 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 do Projeto de Lei nº. 5050 /2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Leitura e
encaminhamento dos Projetos de Resolução nº. 1806/2018, de autoria da Mesa Diretora;
1807/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Leitura e deferimento das Indicações
nº. 9124 a 9126/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva; 9129/2018, de autoria do Vereador
Vinícius Simões; 9130, 9132, a 9138/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 9139/2018,
de autoria do Vereador Davi Esmael; 9140 a 9155/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix;
9156/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 9157 e 9158, de autoria do Vereador Fabrício
Gandini. (Compareceram os Vereadores Max Da Mata, Neuzinha de Oliveira, Leonil, Nathan Medeiros,
Luiz Paulo Amorim, Dalto Neves, Fabrício Gandini e Davi Esmael). – No início do Grande Expediente na
hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Roberto Martins,
teceu alguns esclarecimentos sobre a evolução da dotação orçamentária para a educação no Município de
Vitória. Lembrou que em 2016 o orçamento para a educação destinado pela lei orçamentária foi de 409
milhões de reais. Disse que, à época, ainda não era Vereador, mas participou e criticou a sessão que
discutiu a aprovação da lei ordinária que reduziu de 409 para 382 milhões de reais o orçamento para a
educação para o ano de 2017. Destacou que em 2018 o orçamento caiu ainda mais, para 375 milhões,
somando uma perda de 34 milhões, comparado ao ano de 2016. Finalizou dizendo que a proposta para o
ano de 2019 é de 394 milhões e que apresentou treze emendas à LOA propondo um acréscimo de mais
quinze milhões para a educação, que foram rejeitadas pela Comissão de Finanças da Casa. – Fabrício
Gandini, no tempo cedido pelo Vereador Denninho Silva, fez menção à fala do Vereador Roberto
Martins e disse que, realmente, houve um aumento no orçamento da educação de dezenove milhões em
relação ao ano passado. Destacou que o aumento no orçamento para a educação, de 4,8% está acima
das projeções, mesmo com a falta de repasse dos Governos Estadual e Federal e que o município
aumentou tudo o que tinha a possibilidade de aumentar. Falou que muitos fazem oposição apenas para
manter o status de opositor, criticando até o que está avançando. Finalizou dizendo que é preciso fazer
uma discussão qualificada, sem disseminar mentiras nas redes sociais. – Na hora destinada aos Oradores
Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores – Roberto Martins, (3min) cedido pelo Vereador
Mazinho dos Anjos, em relação à sua fala como liderança partidária destacou que não falava de
recursos próprios, mas recursos no total. Disse que o Vereador que o antecedeu está tentando enganar a
população dizendo que houve aumento de 4% e que não houve variação de 2017 para 2018. Disse que,
por diversas vezes, elogiou o Prefeito, mas não elogiará uma coisa que é falsa. Lembrou que, quando
chegou em Vitória, em 1995 o município pagava um dos melhores salários do país para os professores.
Finalizou dizendo que não faz apenas uma oposição sistemática e que quando for preciso elogiará e
quando entender que seja correto votará junto com o Prefeito, como já fez diversas vezes. – Mazinho
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dos Anjos, discorreu sobre matéria publicada no Jornal A Gazeta intitulada "Jerônimo Monteiro: Uma
avenida fantasma no Centro de Vitória." Disse que sempre ouve falar que muitas coisas estão sendo feitas
no Centro de Vitória, mas fica triste quando recebe mensagens com fotos de estabelecimentos comerciais
fechados e os empreendedores falando que estão saindo de Vitória e indo para outros municípios.
Destacou que é preciso tratar melhor os cidadãos e os empreendedores, pois geram empregos e renda
para o município. Finalizou relatando o caso de um cidadão que precisa instalar um elevador na sua casa
por causa da deficiência da esposa, mas não consegue por que o fiscal exigiu que fosse colocado um vidro
no elevador que custa mais de cem mil reais. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Cléber Félix). –
Vinícius Simões, fez menção à matéria veiculada em A Gazeta sobre o comércio na Avenida Jerônimo
Monteiro, mas destacou que muitas coisas estão acontecendo no Centro. Disse que uma delas é a
diminuição dos índices de furtos e roubos, mudando o Centro da segunda colocação para a quarta
colocação. Relatou que a Praia do Canto, que está em primeiro lugar nessa lista, merece uma atenção
especial. Falou também sobre a questão da juventude. Disse que visitou por duas vezes o Conselho
Municipal da Juventude e elegeram duas diretrizes, e uma delas é a criação da Comissão da Juventude da
Câmara Municipal de Vitória. Finalizou dizendo que é preciso avançar mais, mas já podemos comemorar
os avanços obtidos na área da educação, principalmente o aumento em dezenove milhões para a
educação no orçamento do ano que vem. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). –
Cléber Félix, lembrou que no evento do Cidadão Vitoriense homenageou uma pessoa que viveu em
situação de rua e teve a oportunidade de se recuperar e hoje anda pelo município e pelo estado falando
do amor de Deus e da transformação que teve na sua vida. Convidou a todos os colegas Vereadores e a
todos os ouvintes para sessão solene em homenagem à Cristolândia que acontecerá no dia 19/11 às 18
horas. Parabenizou a Fabíola, missionária responsável pelo projeto Cristolândia. Agradeceu a todos que
participaram da reunião aberta em Andorinhas. Finalizou dizendo que a reunião foi muito proveitosa e
contou com a presença do Secretário Léo Formigão e de várias lideranças comunitárias. – 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 Roberto
Martins, Sandro Parrini, Denninho Silva, Fabrício Gandini, Max Da Mata, Mazinho dos Anjos, Dalto Neves,
Leonil, Nathan Medeiros, Neuzinha de Oliveira, Cléber Félix, Wanderson Marinho, Davi Esmael, Luiz Paulo
Amorim o Sr. Presidente Vinícius Simões. (15 Vereadores). – Com a presença de 15 (quinze)
Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: – Aprovado
em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 164/2017, contido no Processo nº 6157/2017, de autoria
do Vereador Mazinho dos Anjos, que estabelece diretrizes para racionalizar e simplificar atos e
procedimentos administrativo no Município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – Discutido pelos Vereadores Leonil, Neuzinha de Oliveira, Davi
Esmael, Roberto Martins e Max Da Mata. Encaminhado pelos Vereadores Davi Esmael, Leonil, Sandro
Parrini e Roberto Martins o Projeto de Lei nº. 90/2018, contido no Processo nº. 5314/2018, de autoria
do Vereador Fabrício Gandini, que as unidades de Saúde do Município de Vitória deverão divulgar em local
de visibilidade e destaque a nota média dada pelo usuário e o número de faltas nas consultas do mês.
Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de
Saúde e Assistência Social – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de
Leis – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria a votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado
por 14 Votos Favoráveis. – Não havendo Vereadores inscritos para discutir foi encaminhado pelos
Vereadores Leonil, Roberto Martins, Luiz Paulo Amorim e Sandro Parrini o Projeto de Lei nº.
5025/2018, contido no Processo nº. 9059/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o poder
Executivo a abrir crédito adicional especial. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Submetido a
matéria a votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 14 Votos Favoráveis. Justificaram os
Votos os vereadores Sandro Parrini e Leonil. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Leonil). – Solicitado
pelo Vereador Davi Esmael e aprovado pelo Plenário o Arquivamento do Projeto de Lei nº. 312/2017,
contido no Processo nº. 5314/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael, que torna obrigatória para a
escola de ensino fundamental, público e privado, a oferta do Ensino da Linguagem Brasileira de Sinais –
Libras, e facultativa a matrícula para o (a) estudante. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. – Discutido pelo Vereador Fabrício Gandini e Sandro
Parrini, em Discussão Especial o Projeto de Lei nº 5047/2018, contido no Processo nº 9843/2018 de
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Autoria do Vereador Dalto Neves, que dispõe sobre a instalação de comedouros/bebedouros
denominados “COMEDOG” para cachorros abandonados no 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 20 (vinte) 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 dezessete horas e cinquenta e cinco 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.
ATA da 117ª (centésima décima sétima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da
18ª (décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada ao 20 (vinte) 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 Roberto Martins, Sandro
Parrini, Denninho Silva, Vinícius Simões, Neuzinha de Oliveira, Davi Esmael e o Sr. presidente em
exercício o Vereador Mazinho dos Anjos (07) Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e
solicitou do Sr. Vereador Davi Esmael, 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 Isaías, Cap. 40 vv 03 a 05. – 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. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente
Vinícius Simões) – Lido a seguir o Expediente Interno constando: – Leitura e encaminhamento dos
Projetos de Lei nº. 5051 e 5052/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória; 5053/2018,
de autoria do Vereador Dalto Neves. – Leitura e deferimento do Requerimento nº. 5085/2018, de
autoria do Vereador Mazinho dos Anjos e outros. – Leitura e deferimento das Indicações nº.
9159/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 9161 a 9163 e 9186 a 9192/2018, de autoria
do Vereador Dalto Neves; 9164 a 9177/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 9178 a
9183/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 9184/2018, de autoria do Vereador Fabrício
Gandini; 9185/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 9193/2018, de autoria do
Vereador Sandro Parrini. – Lidos, discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 302 a 304 e 9159 a
9165/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 9166, e 9179/2018, de autoria do Vereador
Mazinho dos Anjos; 9167, 9169 a 9178/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões. – Leitura e
deferimento do Voto de Pesar nº. 75/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos, pelo
falecimento, ocorrido em 12 de novembro de 2018, do Sr. Dr. Roberto Zanandrea. (Compareceram os
Vereadores, Leonil, Nathan Medeiros, Luiz Paulo Amorim, Dalto Neves, Fabrício Gandini, Cléber Félix e
Wanderson Marinho). – No início do Grande Expediente na hora destinada as Lideranças Partidárias
assomou a Tribuna os Vereadores Denninho Silva, no tempo permutado pelo Vereador Sandro
Parrini, parabenizou o Prefeito Luciano Rezende pela apresentação dos bueiros inteligentes. Disse que
esse é um pedido de muitos anos de toda a Cidade de Vitória que se manifestou, inclusive pelas redes
sociais. Relatou que o Prefeito fez uma demonstração de como funciona uma caixa de bueiro inteligente e
que, ainda este ano os bueiros serão instalados. Finalizou dizendo que será a Central de Serviços que irá
conduzir o trabalho de manutenção das caixas dos bueiros inteligentes. – Davi Esmael, discorreu sobre o
projeto de lei, protocolado pela Prefeitura, que trata das concessões dos quiosques da Curva da Jurema.
Disse que o projeto será alvo das discussões da próxima reunião extraordinária da Comissão de
Desburocratização e Empreendedorismo, na sexta-feira. Destacou que o seu posicionamento,
inicialmente, é contrária ao projeto pois entende que o modelo de concessão, que já foi aplicado na Praia
de Camburi, pode não surtir os mesmos bons resultados na Curva da Jurema. Justificou sua posição
alertando que muitos quiosqueiros que já estão na Curva da Jurema há bastante tempo correm o risco de
não conseguirem se manter no local. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna
os Vereadores – Davi Esmael, continuou discorrendo sobre os quiosques da Curva da Jurema. Falou
que a Curva da Jurema é o que é pela atenção individual que cada dono de quiosque dispensou e também
do conjunto. Reiterou que defende o modelo aplicado na Praia de Camburi, mas a história da Curva da
Jurema o leva a se posicionar contrariamente à utilização do mesmo modelo de concessão. Destacou que
o resultado do debate rico que os vereadores estão se propondo a fazer, certamente será aquilo que é
melhor para a Cidade de Vitória. Finalizou convidando o Presidente da CDV, Léo Krohling, para
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comparecer à reunião extraordinária da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo, para que
se consiga avançar nesse entendimento. – Dalto Neves, para falar que vem desenvolvendo um projeto
social que ministra cursos de garçon, padeiro na região do Bairro Universitário, que é uma comunidade
carente com muitas pessoas desempregadas. Disse que o projeto consegue transmitir para as pessoas
que não vale a pena ficar pedindo as coisas e está preparando o cidadão para o mercado de trabalho.
Falou também sobre o Centro de Vitória. Relatou que o centro da capital virou um lugar fantasma,
totalmente abandonado. Finalizou dizendo que é preciso fazer políticas, como a redução de tributos
municipais, para que os comerciantes voltem a se instalar no Centro de Vitória. – Sandro Parrini,
(5min) no tempo do Vereador Nathan Medeiros, para falar que haverá uma audiência pública no dia
21/11, a partir das 19 horas, para tratar sobre a Cartilha do Consumidor de Vitória. Disse que foi feito um
estudo das leis municipais relacionadas ao direito do consumidor. Relatou que as leis mais importantes
relativas ao tema foram compiladas nesta Cartilha e o estudo está sendo finalizado, num trabalho muito
árduo. Discorreu também sobre o dia da Consciência Negra, lembrado no dia 20/11. Destacou que a data
foi instituída em 2003 e escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares, que morreu lutando pela
liberdade de seu povo, em 1695. Finalizou parabenizando o Vereador Wanderson Marinho pela sessão
solene que será realizada em homenagem ao dia da Consciência Negra. – Nathan Medeiros, discorreu
sobre as dificuldades vividas em algumas unidades de ensino da Região da Grande São Pedro. Disse que a
EMEF Neuza Nunes Gonçalves, que recebe o projeto Mão na Bola, precisa de uma reforma e que já tinha
feito essa solicitação à Secretária de Educação Adriana Sperandio desde o ano passado, a reforma ainda
não ocorreu. Falou também que a EMEF Tancredo de Almeida Neves, que recebe um projeto de Judô, não
pode realizar um torneio em virtude de uma forte chuva e da falta de estrutura para realizar esses
eventos mesmo em dias de mal tempo. Por fim relatou que a CEMEI Pedro Giovani encontra-se com o
telhado com problemas de infiltração. Finalizou pedindo à Secretária para que possa atender o mais
rápido possível na reforma desse telhado. – 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 Roberto Martins, Dalto Neves, Sandro Parrini, Fabrício
Gandini, Mazinho dos Anjos, Leonil, Nathan Medeiros, Neuzinha de Oliveira, Cléber Félix, Wanderson
Marinho, Davi Esmael, Luiz Paulo Amorim, Max Da Mata, Denninho Silva e o Sr. Presidente Vinícius
Simões. (15 Vereadores). – Com a presença de 15 (quinze) Vereadores, a presidência deu por aberta a
Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: – Discutido pelos Vereadores Luiz Paulo Amorim, Fabrício
Gandini, Cléber Félix, Leonil, Neuzinha de Oliveira, (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Cléber Félix)
Vinícius Simões e Mazinho dos Anjos. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões).
Encaminhado pelos Vereadores Mazinho dos Anjos, Neuzinha de Oliveira, Luiz Paulo Amorim, Roberto
Martins, Davi Esmael, Sandro Parrini, Dalto Neves e Leonil, o Veto Total ao Projeto de Lei nº.
245/2017, contido no Processo nº. 10121/2017, de autoria, do Vereador Luiz Paulo Amorim, que
dispões sobre a divulgação do itinerário dos serviços de varrição e limpeza nos logradouros de todos os
bairros de Vitória/ES, e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça – PELA REJEIÇÃO
DO VETO. Submetido a matéria a votação pelo Sr. Presidente foi o Veto Rejeitado por 14 Votos NÃO.
Justificaram os Votos os Vereadores Davi Esmael, Leonil, Roberto Martins, Denninho Silva, Cléber Félix e
Sandro Parrini, – Após ser discutido pelo Vereador Sandro Parrini, foi solicitado pelo mesmo e aprovado
pelo Plenário a retirada de pauta o Projeto de Lei nº. 32/2018, contido no Processo nº. 1941/2018, de
autoria do Vereador Waguinho Ito, que acrescenta o art. 13 – A na Lei 5.086, que institui o código de
Limpeza Pública no município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis –
PELA APROVAÇÃO. – Discutido pelos Vereadores Davi Esmael, Roberto Martins, Lonil, Fabrício Gandini,
(Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim) Vinícius Simões, Neuzinha de Oliveira, Nathan
Medeiros, Dalto Neves, Cléber Félix, Wanderson Marinho e Denninho Silva. (A sessão foi prorrogada às
18:58min, na forma do Artigo 125 do Regimento Interno, para concluir a matéria em discussão).
Encaminhado pelo Vereador Leonil o Projeto de Lei nº. 02/2017, contido no Processo nº. 336/2017, de
autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira, que determina a divulgação de informações contratuais nas
peças publicitárias de Administração Pública Municipal Direta e Indireta. Comissão de Constituição e
Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Finanças – PELA
APROVAÇÃO. Submetido a matéria a votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 12 Votos
Favoráveis. – Esgotada a Pauta da Ordem do Dia o Sr. Presidente declarou a Sessão encerrada,
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convocando, antes, os Srs. Vereadores a comparecerem à próxima – Sessão Ordinária, a realizar-se no
dia 21 (vinte e um) 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
dezenove horas e três 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.
ATA da 118ª (centésima décima oitava) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da
18ª (décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada ao 21 (vinte e um) 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 (16:03min), 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, Roberto Martins, Leonil, Mazinho dos Anjos e o Sr. presidente Vinícius Simões (06)
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 1.919/2014. O Sr. Vereador leu, da
tribuna o Livro de Salmos, Cap. 125 vv 01 e 02. – 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. 5086/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos e outros. – Leitura e
deferimento das Indicações nº. 9194 a 9198/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira;
9199 e 9200/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 9201 a 9209, 9214 e 9215/2018, de
autoria do Vereador Nathan Medeiros; 9210 a 9212/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins;
9213/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Lida e deferida a Justificativa de Ausência
nº. 41/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Lidos, discutidos e aprovados os
Requerimentos de Informação nº. 139 e 140/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Lidos,
discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 9180 e 9181/2018, de autoria do Vereador Davi
Esmael. – (Compareceram os Vereadores, Nathan Medeiros, Luiz Paulo Amorim, Dalto Neves, Sandro
Parrini, Davi Esmael, Max Da Mata, Neuzinha de Oliveira e Wanderson Marinho). – No início do Grande
Expediente na hora destinada as Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos, foi solicitado pelos
Vereadores Roberto Martins e Leonil, e aprovado pelo Plenário a supressão dos mesmos para a
próxima sessão na mesma ordem. – 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 Roberto Martins, Dalto Neves, Sandro Parrini, Mazinho dos
Anjos, Leonil, Nathan Medeiros, Neuzinha de Oliveira, Cléber Félix, Wanderson Marinho, Davi Esmael, Luiz
Paulo Amorim, Max Da Mata, Denninho Silva e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (14 Vereadores). O
Sr Presidente Vinícius Simões justificou a ausência do Vereador Fabrício Gandini. – Com a
presença de 14 (quatorze) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes
deliberações: – Não havendo Vereadores inscritos para discutir, foi encaminhado pelos Vereadores
Roberto Martins, Sandro Parrini, Cléver Félix, Davi Esmael, Mazinho dos Anjos e Max Da Mata, o Projeto
de Lei nº. 83/2017, contido no Processo nº. 2535/2017, de autoria do Vereador Cléber Félix, que
dispõe sobre a redução do valor da passagem no Transporte Coletivo Municipal de Vitória aos domingos e
feriados. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM
EMENDA. Comissão de Finanças – PELA REJEIÇÃO. Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização
de Leis – PELA APROVAÇÃO. – Comissão de Mobilidade Urbana – PELA APROVAÇÃO. Submetido a
matéria a votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 06 Votos SIM e 03 Votos NÃO. –
Solicitado pelo autor e aprovado pelo Plenário a retirada de Pauta do Projeto de Lei nº. 144/2017,
contido no Processo nº. 5488/2017 de autoria do Vereador Leonil, que proíbe, no âmbito do município de
Vitória, início de obras de mesma natureza ainda não finalizada e a entrega de obra pública incompleta ou
que, embora conclusa, não esteja em condições de atender ao fim a que se destina. Comissão de
Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de
Obras e Serviços – PELA APROVAÇÃO. – Discutido pelos Vereadores Mazinho dos Anjos, Denninho Silva,
Cléber Félix, Wanderson Marinho, Dalto Neves, (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Cléber Félix),
Vinícius Simões e Davi Esmael, e não havendo Vereadores inscritos para encaminhar o Projeto de Lei
nº. 314/2017, contido no Processo nº. 5488/2017, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos, que
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altera o Art. 196 da Lei 6.080, de 29 de dezembro de 2003, que institui o código de Posturas e de
Atividades Urbanas do Município, altera os artigos 29 e 33 da Lei 4.424/1997, que institui o Código
Sanitário do Município de Vitória, para vedar que os agentes julgadores dos recursos administrativos
tenham
interesse
pessoal
nas
causas.
Comissão
de
Constituição
e
Justiça
–
PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis –
PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria a votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 12
Votos Favoráveis. –(Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – Encaminhado Pelos
Vereadores Sandro Parrini, Mazinho dos Anjos, Denninho Silva, Neuzinha de Oliveira e Leonil foi
Aprovado por 12 Votos Favoráveis, o Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº. 01/2018,
contido no Processo nº. 69/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins, que altera a Lei nº. 6.080, de
30 de dezembro de 2003 e dispõe sobre notificação aos familiares acerca de procedimentos de exumação
de ossos em sepultura, carneiro ou jazigo temporário e de declaração de estado de ruínas de jazigo, nicho
ou carneiro perpétuo. – Esgotada a Pauta da Ordem do Dia o Sr. Presidente declarou a Sessão encerrada,
convocando, antes, os Srs. Vereadores a comparecerem à próxima – Extraordinária, a realizar-se no dia
21 (vinte e um) de novembro de 2018, às dezesseis horas, e quarenta e quatro minutos, para Deliberar o
projeto de Lei nº. 01/2018. (Encerrou-se a Sessão às dezessete horas e trinta 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.
ATA da 119ª (centésima décima nona) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada ao 22 (vinte e dois) 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 (16:03min), o Sr. Presidente em exercício o Sr. Vereador Denninho Silva, solicitou o
registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs.
Vereadores Cléber Félix, Roberto Martins, Dalto Neves, Davi Esmael, Nathan Medeiros, Mazinho dos
Anjos, Fabrício Gandini, Vinícius Simões e o Sr. presidente em exercício Denninho Silva. (09)
Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador Cléber Félix, 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. 23 vv 01. – 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. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Cléber Félix). – Lido a seguir o
Expediente Interno constando: – Leitura e encaminhamento dos Projetos de Lei nº. 5054 e
5055/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini. – Leitura e deferimento das Indicações nº.
9216/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 9217 a 9219 e 9227 a 9229/2018, de
autoria do Vereador Vinícius Simões; 9220 a 9224/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 9225
e 9226/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 9230/2018, de autoria do Vereador Davi
Esmael; 9231/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. – Lida e deferida a Justificativa de
Ausência nº. 42/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, na sessão do dia 21 de novembro de
2018. – Lidos, discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 9182/2018, de autoria do Vereador Max
Da Mata; 9183/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões. (Assumiu a presidência o Sr.
Presidente Vinícius Simões). (Compareceram os Vereadores, Luiz Paulo Amorim, Sandro Parrini, Max Da
Mata, Neuzinha de Oliveira, Leonil e Wanderson Marinho). – No início do Grande Expediente na hora
destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Wanderson Marinho,
parabenizou o Vereador Nathan Medeiros pela proposição dos projetos de lei que beneficiam os
trabalhadores da área da saúde do Município de Vitória. Se colocou à disposição da categoria e pediu que
os demais Vereadores votem também em prol da saúde do município. Disse também que o Partido Social
Cristão saiu do pleito eleitoral fortalecido tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal e que o
objetivo do partido era atingir a cláusula de barreira. Finalizou destacando que o PSC está entre os 21
partidos que conseguiram ultrapassar a cláusula de barreira. – Roberto Martins, parabenizou o Vereador
Nathan medeiros pelas propostas voltadas à valorização da categoria dos enfermeiros e técnicos de
enfermagem. Disse que os trabalhadores da categoria podem contar com o seu voto. Desejou que Vitória
se torne uma cidade onde os profissionais da saúde sejam valorizados e que as pessoas não tenham
receio de chegar em um posto de saúde e não ter um atendimento adequado. Finalizou parabenizando
novamente o Vereador autor das matérias e dizendo que, o que está sendo feito ainda é pouco, mas já é
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um avanço e que vai trabalhar para que mais avanços aconteçam. – Na hora destinada aos Oradores
Inscritos, foi solicitado pelos Vereadores Roberto Martins e Leonil, e aprovado pelo Plenário a
supressão dos mesmos para a próxima sessão na mesma ordem. – 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 Roberto Martins, Dalto Neves,
Sandro Parrini, Mazinho dos Anjos, Leonil, Nathan Medeiros, Neuzinha de Oliveira, Cléber Félix,
Wanderson Marinho, Davi Esmael, Luiz Paulo Amorim, Max Da Mata, Denninho Silva, Fabrício Gandini e o
Sr. Presidente Vinícius Simões. (15 Vereadores). – Com a presença de 15 (quinze) Vereadores, a
presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: – Discutido pelos
Vereadores Denninho Silva, Dalto Neves, Cléber Félix, Sandro Parrini, Nathan Medeiros, Leonil, Fabrício
Gandini, Vinícius Simões, Davi Esmael, Neuzinha de Oliveira, Mazinho dos Anjos e Max Da Mata.
Encaminhado pelo Vereador Nathan Medeiros, o Projeto de Lei nº. 42/2018 (anexado ao Projeto de
Lei nº. 51/2018, na forma do art. 209, do R.I), contido no Processo nº. 3188/2018, de autoria do
Vereador Nathan Medeiros, que altera o art. 9º e 10 da Lei 6753/2006. Comissão de Constituição e
Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de Finanças –
PELA REJEIÇÃO. Comissão de Saúde e Assistência Social – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria a
votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 14 Votos Favoráveis. Justificou o Voto o
Vereador Nathan Medeiros. – Discutido pelo Vereador Nathan Medeiros. Encaminhado pelos Vereadores
Wanderson Marinho, Neuzinha de Oliveira, Roberto Martins e Leonil o Projeto de Lei nº. 08/2018, contido
no Processo nº. 472/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros, que dispõe sobre a atenção à saúde
ocupacional dos profissionais da enfermagem. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Saúde e Assistência Social – PELA
APROVAÇÃO. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria a
votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 13 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os
Vereadores Luiz Paulo Amorim e Nathan Medeiros. – Logo após ser discutido pelos Vereadores Mazinho
dos Anjos, Max Da Mata, Luiz Paulo Amorim, Neuzinha de Oliveira e Davi Esmael, foi solicitado pelo autor
e aprovado pelo Plenário o pedido de Adiamento do Projeto de Lei nº. 163/2017, contido no Processo
nº. 5986/2017, de autoria do Vereador Leonil, que dispõe sobre a dispensa da exigência de “Habite-se”,
para imóveis com área total edificada de até 500 m2 (quinhentos metros quadrados). Comissão de
Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de
Finanças – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Políticas Urbanas – PELA APROVAÇÃO. – A sessão foi
suspensa às 17:29min, para fotos com os representantes da enfermagem, a pedido do Vereador Nathan
Medeiros. A Sessão foi reiniciada às 17:36min. – Encaminhado Pelo Vereador Sandro Parrini, foi
Aprovado por 08 Votos Favoráveis, o Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº.
5058/2018, contido no Processo nº. 10144/2018, de autoria da Mesa Diretora, que institui e disciplina
a concessão de abono na Câmara Municipal de Vitória em 2018. – Esgotada a Pauta da Ordem do Dia o
Sr. Presidente declarou a Sessão encerrada, convocando, antes, os Srs. Vereadores a comparecerem à
próxima – Extraordinária, a realizar-se no dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2018, às dezoito horas e
quinze minutos, para Deliberação da preposição; Projeto de Lei nº. 5058/2018. (Encerrou-se a Sessão às
dezoito horas e nove 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.
ATA da 120ª (centésima vigésima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª
(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada ao 27 (vinte e 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 (16:01min), o Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de
quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Cléber Félix, Davi Esmael,
Fabrício Gandini, Mazinho dos Anjos, Roberto Martins, Wanderson Marinho e o Sr. presidente Vinícius
Simões (07) Vereadores, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador Mazinho
dos Anjos, 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 Apocalipse de João, Cap. 14 vv 14 e 15. – 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
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constando: – Leitura e encaminhamento do Projeto de Lei nº. 5057/2018, de autoria do Vereador
Davi Esmael. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 9232/2018, de autoria da Vereadora
Neuzinha de Oliveira; 9233 a 9236 e 9241 a 4243/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves;
9220 a 9224/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 9237, 9245/2018, de autoria do Vereador
Fabrício Gandini; 9238 a 9240/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 9244/2018, de
autoria do Vereador Sandro Parrini; 9246 a 9250/2018, de autoria do Vereador Wanderson
Marinho; 9251 e 9252, de autoria do Vereador Roberto Martins. –Lido, discutido e aprovado a
Solicitação de Sessão Solene nº. 57/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros. – Lidos,
discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 9184/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões;
9185/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho. – Leitura e deferimento do Voto de Pesar
nº. 76/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos, pelo falecimento do Sr. Desembargador Hélio
Gualberto Vasconcellos ocorrido em 12 de novembro de 2018. (Compareceram os Vereadores, Luiz Paulo
Amorim, Salto Neves, Max Da Mata, Sandro Parrini, Nathan Medeiros e Leonil). O Vereador Denninho
Silva apresentou atestado médico, para justificar sua ausência. – No início do Grande Expediente na hora
destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Mazinho dos Anjos,
discorreu sobre notícias veiculadas nos jornais de grande circulação que trataram sobre a morte do
adolescente durante um assalto dentro de um ônibus. Disse que é muito triste pensar que em pleno
século 21 as pessoas morrem por causa de um celular. Contou que leu um livro chamado ética na política,
do autor Djalma Pinto, que contém trechos que tem muito a ver com o que acontece no Brasil hoje.
Finalizou dizendo que faltam valores nas crianças e falta uma educação de qualidade. – Davi Esmael,
para falar que teve a oportunidade de analisar os contratos da Câmara e disse que isso foi possível graças
à transparência da gestão, mas isso não significa que concorda com todos os gastos que estão sendo
feitos. Contou que somou todos os gastos com os telões, que beiram os trezentos milhões de reais, valor
muito próximo àquele que seria destinado aos servidores da Casa com o abono do fim de ano. Sugeriu o
fim dos contratos dos telões para que se economize dinheiro para ser enviado à educação do município.
Finalizou dizendo que, mesmo sendo um dos vereadores que votaram contra o abono, entende que a
maioria do Plenário decidiu a favor e respeita isso. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos,
assomou a Tribuna os Vereadores Davi Esmael no tempo permutado com o Vereador Fabrício
Gandini, discorreu sobre os novos brinquedos acessíveis que foram instalados no Parque Moscoso. Disse
que os brinquedos acessíveis chegaram à Cidade de Vitória após uma insistência do seu mandato. Relatou
que começou a pleitear os brinquedos acessíveis após fato ocorrido no Parque da Pedra da Cebola onde
uma amiga de seu filho, que possuía algumas dificuldades, foi proibida de se balançar com a ajuda de sua
mãe. Relatou que estranhou a postagem do Vereador Vinícius Simões acerca a instalação dos brinquedos
bem no dia que estava marcada a sua visita ao Parque Moscoso para acompanhar a instalação. Finalizou
dizendo que sonha com o dia em que os Vereadores passem a não se enxergar como inimigos, afinal de
contas todos são funcionários do povo da Cidade de Vitória. – Cléber Félix, para falar que realmente é
preciso fazer as contas para saber o que realmente está tirando o dinheiro que seria devolvido para a
educação, se é a concessão do abono aos servidores da Câmara ou se são os gastos com a publicidade
institucional da Casa. Disse que é preciso respeitar o voto de cada Vereador, independente da sua posição
e questionou o Presidente qual seria o erro existente no Projeto de Lei do abono. Finalizou dizendo que o
os Vereadores não são Vereadores de regiões específicas, mas de toda a cidade. – Dalto Neves, (5min)
no tempo do Vereador Cléber Félix, fez menção à fala do Vereador Davi Esmael sobre a publicidade
institucional e disse que, coincidentemente, estava discutindo nesta manhã sobre a melhor maneira para
se divulgar uma prestação de contas do seu mandato. Relatou que chegou ao entendimento de que
qualquer outra forma de divulgação que não seja via redes sociais é um desperdício de dinheiro e excesso
de poluição do Meio Ambiente. Parabenizou o Vereador Davi pela colocação e destacou que a Casa precisa
rever essa publicidade já que se fala muito em devolver dinheiro para a educação. Finalizou dizendo que a
concessão do abono é o mínimo que pode ser feito para os servidores, uma vez que já estão sem a
recomposição salarial há vários anos. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim) –
Vinícius Simões, Esclareceu sobre os questionamentos colocados pelos colegas Vereadores. Com relação
à questão das mídias sociais, levantada pelo Vereador Davi Esmael, disse que em dois anos de gestão
gastou apenas cento e cinquenta e oito mil reais em publicidade. Em relação à fala do Vereador Dalto
Neves, relatou que, com relação à valorização do servidor, concedeu o reajuste do tíquete em cento e
setenta reais, aproximadamente, mesmo reconhecendo que o ideal seria o reajuste salarial que, por
orientação do Tribunal de Contas do Estado não foi possível. Por último afirmou que não fugirá da
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legalidade, pois sempre respeitou o regimento interno com relação à tramitação dos Projetos de Lei. Disse
que no projeto do abono não consta o impacto financeiro, por isso o projeto foi enviado à Procuradoria
para receber o parecer e seguir a sua tramitação normal. Finalizou dizendo que hoje é contrário ao abono
pois precisa cumprir o compromisso feito com os diretores das escolas. (Assumiu a presidência o Sr.
Presidente Vinícius Simões). – 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 Mazinho dos Anjos, Max Da Mata, Cléber Félix, Roberto
Martins, Luiz Paulo Amorim, Sandro Parrini, Nathan Medeiros, Wanderson Marinho, Fabrício Gandini, Davi
Esmael, Dalto Neves, Leonil e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (13 Vereadores). – Com a presença de
13 (treze) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: –
Discutido pelos Vereadores Roberto Martins, Sandro Parrini, Wanderson Marinho, Dalto Neves, (Assumiu a
presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim), Vinícius Simões, Davi Esmael, (Assumiu a presidência o
Sr. Presidente Vinícius Simões), Luiz Paulo Amorim, Leonil e Nathan Medeiros. Encaminhado pelos
Vereadores Roberto Martins e Davi Esmael, o Projeto de Lei nº. 108/2018, contido no Processo nº.
6238/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que fica denominado Elcio Francisco de Souza, o
logradouro público localizado no bairro Cruzamento. Comissão de Constituição e Justiça – PELA
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido a matéria a votação pelo Sr.
Presidente foi o mesmo Aprovado por 11 Votos Favoráveis. – Discutido pelos Vereadores Davi Esmael,
Roberto Martins, Cléber Félix, (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Cléber Félix), Sandro Parrini,
Mazinho dos Anjos, Leonil, Dalto Neves e Nathan Medeiros. Encaminhado pelos Vereadores Roberto
Martins, Sandro Parrini e Leonil o Projeto de Resolução nº. 21/2018, contido no Processo nº.
8096/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini, que inclui o parágrafo único ao artigo 155 da Lei nº.
1.919/2013- Regimento Interno. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE
E LEGALIDADE. Mesa Diretora – PELA APROVAÇÃO. Submetido a matéria a votação pelo Sr.
Presidente foi o mesmo Aprovado por 12 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Luiz
Paulo Amorim e Sandro Parrini. O Vereador Nathan Medeiros Justificou sua ausência na sessão de amanhã
dia 28/11/2018. – 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 realizar-se no
dia 28 (vinte e 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 trinta 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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