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SESSÕES ORDINÁRIAS 

ATA da 61ª (sexagésima primeira) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 05 (cinco) dias do mês de 

julho 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 Luiz Paulo Amorim, solicitou o registro 

eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores 

Fabrício Gandini, Mazinho dos Anjos, Davi Esmael, Sandro Parrini e o Sr. presidente em exercício o 

Vereador Luiz Paulo Amorim (05 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 Salmo, Cap 66 v 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. 107 a 113/2018, de autoria do 

Vereador Fabrício Gandini; 114/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. – Leitura e deferimento 

das Indicações nº. 3785 e 3786/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira; 3787 a 

3790/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 3791, 3793, 3796 e 3797/2018, de autoria do 

Vereador Leonil; 3792/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 3794 e 3795/2018, de 

autoria do Vereador Davi Esmael. – Lido, discutido e aprovado os Votos de Louvor nº. 188/2018, de 

autoria do Vereador Sandro Parrini; 189/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Leitura e 

deferimento do Voto de Pesar nº 38/2018, de autoria do Vereador Leonil, pelo falecimento do Sr. 

Robson Lúcio Loureiro Nunes. (Compareceram os Vereadores Denninho Silva, Neuzinha de 

Oliveira, Nathan Medeiros, Vinícius Simões, Roberto Martins, Wanderson Marinho, Dalto Neves, 

Leonil e Cleber Félix). (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – No início do Grande 

Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Srs. Vereadores 

Sandro Parrini, discorreu sobre o agendamento online nas unidades de saúde de nos CRAS de Vitória. 

Disse que esse sistema é um sucesso total, pois não há mais filas, o que é muito bom para a população 

da cidade. Falou também sobre a situação dos usuários da Farmácia Cidadã, do governo do Estado, que 

enfrentam filas enormes e uma demora muito grande no atendimento. Finalizou dizendo que fez uma 

indicação para o Governo do Estado para que fosse implantado o agendamento online também na 

Farmácia Cidadã. – Davi Esmael, para falar que ficou muito satisfeito com a presença do Miguel Nagib, 

idealizador do projeto escola sem partido, em solo capixaba. Disse que no tempo em que esteve aqui 

ocorreram muitos diálogos e a certeza que fica é de que é necessário a vigilância para que os alunos não 

sejam influenciados por pessoas mal intencionadas. Relatou que acredita que a propositura desse projeto 

de lei sobre escola sem partido foi acertada, pois a Casa tem debatido muito sobre o assunto. Finalizou 

agradecendo ao Presidente a oportunidade de fala do idealizador do projeto e se colocando à disposição 

para esclarecimento de eventuais dúvidas e incertezas sobre o assunto. – Na hora destinada aos 

Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Srs. Vereadores Luiz Paulo Amorim, discorreu sobre 

matéria publicada no jornal que tratou do leilão de carros apreendidos e que foram abandonados no pátio 

do Detran. Disse que fica muito feliz com a notícia pois reduzirá o número de carros que é tão grande que 

estão sendo alojados no canteiro central em frente à delegacia, atrapalhando a passagem. Comentou 

também a respeito das rodovias que cortam o estado. Disse que a Rodo Sol é uma rodovia muito boa, 

mas com um pedágio absurdo levando-se em consideração a sua extensão. E que a situação da BR 101 é 

ainda pior devido ao pedágio cobrado e nenhuma melhoria em contrapartida. Finalizou pedindo que 

fossem colocadas sinalizações nos trechos mais perigosos da BR 101.(Assumiu a presidência o Sr. 

Vereador Sandro Parrini). – Vinícius Simões no tempo de cinco minutos cedido pelo Vereador Luiz 

Paulo Amorim, anunciou aos colegas Vereadores que fará duas audiências públicas nos meses de julho e 

agosto. Disse que a primeira audiência pública será realizada para debater a segurança pública do Bairro 

Bento Ferreira, para dialogar com a associação de moradores do bairro sobre as estratégias da Polícia 

Militar e da Guarda Municipal e sobre os desafios da segurança pública no local. Destacou que a outra 

audiência pública, que será realizada no mês de agosto, tratará das pessoas em situação de rua no Bairro 

Centro. Finalizou convidando todos os Vereadores para participar desses dois debates. (Assumiu a 

presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – Roberto Martins, discorreu sobre o projeto que trata da 

escola sem partido. Disse que a tramitação do projeto se encontra suspensa a seu pedido, e do Vereador 

Davi Esmael, para que os Vereadores pudessem amadurecer o tema e discutir mais com a cidade. Relatou 
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que foram promovidas audiências públicas sobre o tema que contaram com a presença maciça da 

sociedade. Finalizou sugerindo ao Presidente que a próxima audiência pública sobre o tema acontecesse 

até o fim do mês de agosto, para que não sofra interferências do processo eleitoral. – O Sr. Presidente 

Vinícius Simões justificou a sua ausência a partir deste momento (dezesseis horas e quarenta e dois 

minutos), pois tem consulta médica marcada para esse horário. – (Assumiu a presidência o Sr. Vereador 

Sandro Parrini).– Cleber Félix no tempo cedido pelo Vereador Davi Esmael, agradeceu a todas as 

pessoas que participaram da audiência pública realizada na última quarta-feira. Agradeceu ao Vereador 

Mazinho dos Anjos por ter sugerido a realização desta audiência e disse que realmente foi uma ótima 

ideia, pois a audiência foi muito boa e proveitosa. Relatou que muitas pessoas o aconselharam a 

desvincular sua imagem da imagem do Vereador Davis Esmael. Disse que ficou muito triste com isso e 

demonstrou a intenção de redobrar a sua amizade com o Vereador. Finalizou dizendo que sempre 

respeitou e sempre vai respeitar as pessoas, independente do momento e da situação em que se 

encontram. – Nathan Medeiros no tempo de cinco minutos cedido pelo Vereador Cleber Félix, 

demonstrou sua indignação pela forma como muitos gestores públicos tratam a categoria de profissionais 

de enfermagem no Estado do Espírito Santo. Destacou a importância destes profissionais para a 

sociedade, prestando um serviço de extrema relevância. Disse que mesmo diante da importância dessa 

profissão existem Prefeituras no estado que abrem processo seletivo para contratação de enfermeiros com 

salários de apenas quinhentos e setenta reais, o que é uma vergonha. Pediu mais responsabilidade dos 

gestores públicos, principalmente quanto se trata dos profissionais que atuam nos serviços de saúde. 

Finalizou dizendo que o Conselho Regional de Enfermagem já editou uma nota de repúdio e pediu aos 

profissionais da área que não participem desse processo seletivo e não se submetam a esse salário 

miserável. – 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 Cleber Félix, Roberto Martins, Fabrício Gandini, Neuzinha de Oliveira, Denninho Silva, 

Mazinho dos Anjos, Nathan Medeiros, Wanderson Marinho, Leonil e o Sr. Presidente em exercício o Sr. 

Vereador Sandro Parrini (10 Vereadores). – Com a presença de 10 (dez) Vereadores, a presidência 

deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: – Solicitado pela autora a Vereadora 

Neuzinha de Oliveira e aprovado pelo plenário, foi retirado de pauta o Projeto de lei nº. 21/2018, 

contido no processo nº. 1215/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira, que institui a 

semana municipal de alimentação orgânica e hortas urbanas comunitárias 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 10 (dez) de julho 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 dezesseis minutos). Do 

que, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e 

pelo Sr. Secretário da Mesa e pela Redatora de Atas Plenárias. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

 

ATA da 62ª (sexagésima segunda) 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 

julho 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 em exercício o Sr. Vereador Denninho Silva, solicitou o registro 

eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores 

Fabrício Gandini, Mazinho dos Anjos, Sandro Parrini, Cléber Félix, Roberto Martins, Wanderson Marinho, 

Vinícius Simões e o Sr. presidente em exercício o Vereador Denninho Silva (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 63 vv 4 e 5. – Solicitado pelo Sr. Vereador Mazinho dos Anjos, um minuto de 

silêncio pelo falecimento do Sr. Délio Prates. – 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. 115, 116, 117 e 120/2018, de 

autoria da Prefeitura Municipal de Vitória; 119/2018, de autoria da Comissão Especial de 

Desburocratização e Empreendedorismo. – Leitura e deferimento do Requerimento nº. 
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1767/2018, de autoria do Sr. Leonardo Ferreira Fontenelle. –Leitura e deferimento da solicitação de 

Audiência Pública nº. 43/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini.– Leitura e deferimento das 

Indicações nº. 3798 a 3801, 3830, 3838, 3839, 3858 a 3861/2018, de autoria do Vereador 

Wanderson Marinho; 3802 a 3821/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 3822 a 3829, 

3832 a 3837 e 3841/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 3831/2018, de autoria dos 

Vereadores Sandro Parrini e Luiz Paulo Amorim; 3840/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos 

Anjos; 3842, 3843, 3851 a 3857/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 3844 a 3848/2018, 

de autoria do Vereador Leonil; 3849 e 3850/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim. – 

Lido, discutido e aprovado a Moção nº. 37/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Lido, 

discutido e aprovado os Requerimentos de Informação nº. 93/2018, de autoria do Vereador Nathan 

Medeiros; 94 a 98/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Lido, discutido e aprovado a 

Solicitação de Sessão Solene nº. 43/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata. – Lido, discutido e 

aprovado os Votos de Louvor nº. 190, 191/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 

192/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 193 e 194/2018, de autoria do Vereador 

Wanderson Marinho. – Leitura e deferimento do Voto de Pesar nº 39/2018, de autoria do Vereador 

Luiz Paulo Amorim, pelo falecimento do Sr. João Batista Raimundo de Souza; 40/2018, de autoria do 

Vereador Sandro Parrini, pelo falecimento da Sra. Jaiza de Jesus Pereira. – Lido, discutido e aprovado as 

Solicitações de Sessão Solene nº. 118 e 119//2017, de autoria do Vereador Roberto Martins. – 

(Compareceram os Vereadores Dalto Neves, Davi Esmael, Neuzinha de Oliveira, Nathan 

Medeiros, Leonil, Max Da Mata e Luiz Paulo Amorim). – No início do Grande Expediente, na hora 

destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Srs. Vereadores Sandro Parrini, para 

mais uma vez solicitar do Executivo Municipal providências com relação ao campinho no alto do Bairro da 

Penha. Disse que é uma obra muito esperada por aqueles moradores e que vai trazer muitos benefícios. – 

Wanderson Marinho, para falar sobre o Centro de Artes e Esportes Unificados da Grande São Pedro, 

equipamento que foi inaugurado no último domingo, dia oito de julho. Parabenizou o Prefeito e todo o 

secretariado pela belíssima festa realizada para a entrega desse equipamento tão importante. Desejou 

que as entregas de mais equipamentos possam continuar chegando aos menos favorecidos. Finalizou 

parabenizando a gestão pelo cumprimento com os compromissos firmados com a região. – Na hora 

destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Srs. Vereadores Cléber Félix no tempo 

de cinco minutos cedido pelo Vereador Wanderson Marinho, para lamentar o descaso do poder 

público com as crianças do Colégio Paes Barreto que não conseguem estudar em virtude das obras 

intermináveis da Avenida Leitão da Silva. Disse que sabe que é um problema para ser resolvido no âmbito 

estadual, mas, como cidadã desse município não pode se furtar de querer que a situação seja resolvida. – 

Wanderson Marinho, para fazer uma reflexão sobre o atual momento que o país vivencia com a falta 

total de justiça. Disse que lamenta profundamente tal momento, pois, evidencia a instabilidade moral, 

econômica e jurídica vivenciada por muitos brasileiros menos favorecidos. Termina seu pronunciamento 

questionando: Será que a justiça é para todos? E onde estão nossos Deputados Federais? (Assumiu a 

presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim) – Vinícius Simões, discorreu sobre a questão da 

transparência da Câmara Municipal de Vitória. Lembrou que em 2016 a Câmara de Vitória alcançou um 

índice de 55% nos quesitos medidos pelo Tribunal de Contas para aferir a transparência dos órgãos 

públicos e, naquele momento, a Câmara de Vitória alcançava o décimo segundo lugar no estado em 

transparência. Disse que, já em 2017, a Casa conseguiu somar mais 34% desses quesitos, aumentando o 

índice de transparência para 89% e colocando a Câmara Municipal de Vitória em primeiro lugar em 

transparência no estado. Finalizou agradecendo a todos os Vereadores que contribuíram para essa 

conquista e dizendo que o próximo Presidente, independente de quem seja, conseguirá manter a Casa 

nessa posição. – Neuzinha de Oliveira, para lamentar o descaso do poder público com as crianças do 

Colégio Paes Barreto que não conseguem estudar em virtude das obras intermináveis da Avenida Leitão 

da Silva. Disse que sabe que é um problema para ser resolvido no âmbito estadual, mas, como cidadã 

desse município não pode se furtar de querer que a situação seja resolvida. (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 Cléber Félix, Roberto Martins, Fabrício Gandini, Neuzinha de 

Oliveira, Denninho Silva, Mazinho dos Anjos, Nathan Medeiros, Wanderson Marinho, Leonil, Max Da Mata, 

Dalto Neves, Luiz Paulo Amorim, Davi Esmael, Sandro Parrini e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (15 
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Vereadores). – Com a presença de 15 (quinze) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do 

Dia, com as seguintes deliberações: Discutido pelos Vereadores Max Da Mata, Cleber Félix e Leonil. 

Encaminhado pelo Vereador Luiz Paulo Amorim, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi 

Aprovado por 12 Votos Favoráveis o Projeto de Lei nº. 62/2018, contido no Processo nº. 

3758/2018, que fica denominado CIDINEIA MARIA FONTANA, o auditório do CIAC. – Parecer na 

comissão permanente foi: Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E 

LEGALIDADE. – Solicitado pelo Vereador Davi Esmael. Encaminhado pelos Vereadores Davi Esmael, 

Neuzinha de Oliveira, Sandro Parrini, Leonil e Max Da Mata foi Aprovado por 11 Votos Favoráveis, o 

Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº. 120/2018, contido no Processo nº. 6394/2018, 

de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória, que altera dispositivos da Lei nº. 7.263, de 04 de abril 

de 2008, alterada pela Lei nº. 8.209, de 28 de dezembro de 2011. – Solicitado pelo Vereador Davi Esmael 

e encaminhado pela Vereadora Neuzinha de Oliveira foi Aprovado por 11 Votos Favoráveis, o 

Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº. 21/2018, contido no Processo nº. 1215/2018, 

de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira, que institui a semana municipal orgânica e hortas 

urbanas comunitárias 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 11 (onze) de julho 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 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 

ATA da 63ª (sexagésima terceira) 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 

julho 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 Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de quórum 

para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Mazinho dos Anjos, Sandro Parrini, 

Cléber Félix, Roberto Martins, Luiz Paulo Amorim, Max Da Mata, Denninho Silva e o Sr. Presidente 

Vinícius Simões (08 Vereadores), o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador 

Max Da Mata, 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 64 vv 1 a 10. – 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. 122/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins. – Leitura 

e deferimento das Indicações nº. 3862 a 3867/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata; 

3869/2018, de autoria do Vereador Leonil; 3870 a 3876/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves. 

– Lido, discutido e aprovado os Votos de Louvor nº. 195/2018, de autoria do Vereador Denninho 

Silva; 196 a 202/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Leitura e deferimento do Voto de 

Pesar nº 41/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix, pelo falecimento do Sr. Délio Prates. – 

(Compareceram os Vereadores Leonil, Wanderson Marinho e Fabrício Gandini). – No início do 

Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Srs. 

Vereadores Denninho Silva, para falar que participou da troca do comando da 12ª Companhia 

Independente da Polícia Militar, em Jardim Camburi. Disse que o Major Carlos Magno deixa a companhia 

para integrar a Companhia Independente de Cães, sendo assim substituído pelo Major Cristian. Relatou 

que o Major Cristian tem uma carreira brilhante e é um excelente policial, veio de São Pedro e agora 

administrara a região continental da cidade. Finalizou parabenizando a Polícia Militar, que vem fazendo um 

excelente trabalho no Estado do Espírito Santo, assim como a Guarda Municipal de Vitória realiza na 

capital. – Roberto Martins, primeiramente para fazer uma saudação especial a Guarda Municipal que se 

faz presente na Casa. Disse que apurou um acidente muito perigoso ocorrido na Praia do Canto, em frente 

à Igreja de Santa Rita e que tratava-se de uma obra da Cesan mal sinalizada. Falou que o Secretário Léo 

Formigão esteve no local, e que aproveitou para cobrar do mesmo a apuração sobre todo o trâmite de 

permissão da obra pela Prefeitura de Vitória. E soube que a obra não foi sequer autorizada e que a Cesan 

será multada por isso. Finalizou, dizendo que realmente foi uma situação muito perigosa e que felizmente 

não feriu ninguém. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos foi solicitado pelo Vereador Davi 



DIÁRIO OFICIAL 

LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Câmara Municipal de Vitória 

Vitória (ES), Sexta-feira, 05 de Outubro de 2018 

5 

www.cmv.es.gov.br/diario 

 

Edição: 871    Ano VI 

Esmael e aprovado pelo plenário a supressão da mesma 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 Cléber Félix, Roberto Martins, Fabrício Gandini, Denninho Silva, Mazinho dos Anjos, 

Wanderson Marinho, Leonil, Max Da Mata, Davi Esmael, Sandro Parrini, Neuzinha de Oliveira, Nathan 

Medeiros, Luiz Paulo Amorim, Dalto Neves 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: – Com o Requerimento de Regime de Urgência aprovado em Sessão anterior ao Projeto 

de Lei nº. 120/2018, contido no Processo nº. 6394/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de 

Vitória, que altera dispositivos da Lei nº. 7.263, de 04 de abril de 2008, alterada pela Lei nº. 8.209, de 

28 de dezembro de 2011. 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 COM EMENDA – Comissão 

de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis: PELA APROVAÇÃO COM EMENDA – Comissão de 

Segurança Pública: PELA APROVAÇÃO COM EMENDA. – Discutido pelos Vereadores Mazinho dos Anjos, 

Max Da Mata e Vinícius Simões. Encaminhado pelos Vereadores Leonil, Roberto Martins, Sandro Parrini e 

Fabrício Gandini, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi a mesma Aprovada por 13 Votos 

Favoráveis. Justificou o Voto os Vereadores Davi Esmael, Luiz Paulo Amorim, Cléver Félix, Neuzinha de 

Oliveira, Nathan Medeiros e Leonil. – A sessão foi suspensa as (17:13 min) para sessão de fotos com 

representantes da Guarda Municipal de Vitória e os Vereadores presentes. – Reaberta a sessão às (17:18 

min). – Com o Requerimento de Regime de Urgência aprovado em Sessão anterior ao Projeto de Lei 

nº. 21/2018, contido no Processo nº. 1215/2018, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, 

que institui a semana municipal orgânica e hortas urbanas comunitárias 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 COM EMENDA – 

Comissão de Saúde: PELA APROVAÇÃO COM EMENDA. – Encaminhado pelos Vereadores Roberto 

Martins e Leonil, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi a mesma Aprovada por 11 votos 

Favoráveis. – Discutido pelos Vereadores Davi Esmael, Roberto Martins, Neuzinha de Oliveira, Fabrício 

Gandini, Max D Mata e Vinícius Simões. Encaminhado pelos Vereadores Leonil e Sandro Parrini, foi 

Aprovado Em 1º turno  por 14 Votos Favoráveis a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº. 

1/2018, contida no Processo nº. 113/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o Art. 114-

A da Lei Orgânica do Município de Vitória. – Comissão de Constituição e Justiça: PELA 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. – 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 12 (doze) de julho 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 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 

ATA da 64ª (sexagésima quarta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 12 (doze) dias do mês de 

julho 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 (6:01h), o Sr. Presidente em exercício Denninho Silva, solicitou o registro eletrônico verificação 

de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Mazinho dos Anjos, Cléber 

Félix, Roberto Martins, Fabrício Gandini, Dalto Neves e o Sr. Presidente em exercício Denninho Silva (06 

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 68 vv 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 deferimento 

das Indicações nº. 3877/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 3878 a 3880/2018, de 

autoria do Vereador Wanderson Marinho; 3881 a 3908/2018, de autoria do Vereador Nathan 
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Medeiros; 3909/2018, de autoria do Vereador Leonil. – Lido, discutido e aprovado os Votos de 

Louvor nº. 203/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 204/2018, de autoria do Vereador 

Wanderson Marinho.– (Compareceram os Vereadores Leonil, Sandro Parrini, Vinícius Simões, 

Luiz Paulo Amorim, Max Da Mata, Nathan Medeiros, Neuzinha de Oliveira e Davi Esmael). – No 

início do Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Srs. 

Vereadores Cléber Félix, para lamentar o falecimento do advogado Délio Prates. Deixou uma 

mensagem de apoio para todos os amigos e familiares. Fez um breve histórico da vida de Délio, um 

homem que trabalhou de forma combatente contra a corrupção. – Mazinho dos Anjos, fez um convite a 

todos os Vereadores e cidadãos de Vitória para, na segunda feira, às dez horas, participarem do debate 

que será realizado pela Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo sobre a lei que cria o fundo 

municipal anticorrupção. Disse que estarão presentes os representantes da Polícia Civil, da Polícia 

Rodoviária Federal, o Corregedor Geral do Estado, entre outros. E convidou também para, no dia 31/07, 

tratar sobre a temática das pessoas em situação de rua no Município de Vitória, principalmente na 

Regional 5 e no Centro da cidade, que são os locais mais acometidos pelo problema.– Na hora destinada 

aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Srs. Vereadores Nathan Medeiros, para falar do 

Projeto de Lei que reduz a carga horária dos profissionais da Enfermagem para 30 horas, e que foi 

aprovado por unanimidade pela Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Vitória, 

na qual é presidente. Disse que fica muito feliz por ser o autor dessa lei e por contribuir de alguma forma 

com essa categoria que tanto merece e precisa. Falou ainda que sempre defenderá a enfermagem e lutará 

pelo reconhecimento dessa classe tão importantes para a sociedade. Fabrício Gandini, convidou os 

Vereadores para audiência pública onde será realizada a apresentação do relatório da comissão Vida no 

Trânsito, que acontecerá na próxima segunda-feira. Disse que o relatório, que foi aprovado na semana 

passada, trata dos acidentes de trânsito, da mortalidade no trânsito referentes ao ano de 2017, além de 

trazer trinta e seis orientações para que trânsito em Vitória se torne mais humano. Relatou que uma das 

orientações que o relatório traz é a necessidade de instalação de radares em alguns pontos críticos da 

cidade. Destaca ainda que o relatório ajuda a eliminar o discurso de que a instalação de radares configura 

uma indústria de multas já que o próprio relatório indica quais são as vias em que ocorrem o maior 

número de mortes e acidentes graves. Finalizou discorrendo sobre o caso do pastor de Linhares que 

abusou e assassinou o filho e o enteado. – Sandro Parrini, para primeiramente convidar a todos para a 

Audiência Pública que acontecerá nesta Casa de Leis, dia 24 de julho e que homenageará pela segunda 

vez consecutiva os comerciantes mais antigos do Centro. Aproveitou para novamente falar que esta Casa 

deu mais um importante passo aprovando um projeto oriundo da Prefeitura Municipal de Vitória, que 

efetua uma adequação na lei vigente no que se refere a jornada de trabalho dos funcionários da Guarda 

Civil Municipal. Disse que está muito feliz de fazer parte desta mudança, que valoriza e apoia ainda mais o 

trabalho executado pela segurança pública municipal. (Assumiu a Presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo 

Amorim). – 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, Roberto Martins, Fabrício Gandini, Denninho Silva, Mazinho dos Anjos, 

Wanderson Marinho, Leonil, Max Da Mata, Sandro Parrini, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, Vinícius 

Simões, Dalto Neves, Davi Esmael e o Sr. Presidente em exercício Luiz Paulo Amorim. (15 

Vereadores). – Com a presença de 15 (quinze) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do 

Dia, com as seguintes deliberações: (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – 

Discutido pelo Vereador Dalto Neves, foi Aprovado em Votação Simbólica o 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 APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – Discutido pelos Vereadores Cléber 

Félix e Leonil, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi Aprovada por 10 Votos Favoráveis 

o Projeto de Lei nº. 322/2017, contido no Processo nº. 12851/2017, de autoria do Vereador 

Leonil, que dispõe sobre a destinação preferencial de todos os assentos dos abrigos de pontos de ônibus 

na forma que especifica e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça: – PELA 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Mobilidade Urbana: – PELA APROVAÇÃO. 

Comissão de Direitos Humanos e Cidadania: PELA APROVAÇÃO. – Justificou o Voto os Vereadores 

Neuzinha de Oliveira, Leonil, Mazinho dos Anjos, Denninho Silva e Dalto Neves. – Convidado pelo 

Vereador Leonil e aprovado pelo Plenário, compareceram à Tribuna desta Casa os Srs: Secretário 
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Municipal de Segurança, o Sr. Coronel Fronzio Calheira e o Subsecretário de Tecnologia da Informação Sr. 

Márcio Aurélio Passos, para falar sobre o projeto Cerco Inteligente de Segurança implantado na cidade 

pela Prefeitura Municipal de Vitória. – O Secretário Fronzio Calheira afirmou que a ferramenta já tem 

gerado muitos frutos para a segurança de Vitória. “É um serviço contratado pelo município que, 

certamente, será um marco na segurança não só de vitória, mas também no Estado do Espírito Santo”, 

declarou. Ele relatou que o sistema trabalha com a relação tempo e espaço, associabilidades de delitos, 

informações de abordagens, coincidências temporais ou físicas, ausência ou repetição de padrão 

comportamental e análise de vídeo. “Todas as entradas e saídas de Vitória possuem câmeras do Cerco 

Inteligente. São 18 barreiras com 70 câmeras e sistema OCR, gerando um banco de dados com todos os 

veículos que transitam pela Cidade”, explicou. (…). – O Subsecretário de Tecnologia da Informação, Márcio 

Passos, afirmou que a tecnologia implantada na Cidade de Vitória tem feito a diferença na vida das 

pessoas. “Otimizamos as faltas nos equipamentos públicos de saúde, vagas nas escolas, utilização de 

aplicativos, horários dos ônibus, dentre outros serviços. Temos todo um panorama favorável a mudança 

positiva na vida das pessoas”, declarou. (…). – Logo após o pronunciamento, manifestaram sobre o 

assunto os Srs. Vereadores Denninho Silva, Sandro Parrini, Neuzinha de Oliveira, Cléber Félix, Mazinho 

dos Anjos, Dalto Neves e Leonil. O Sr. Presidente Vinícius Simões parabenizou-os pelos estudos e 

pesquisas e pela experiência na área de segurança pública e disse: Gostaríamos muito de ver este 

sistema se tornar metropolitano e beneficiar não somente a Cidade, mas todo o Estado. – 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 julho 

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 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

 

ATA da 65ª (sexagésima quinta) 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 julho 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 (6:01h), 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, 

Dalto Neves, Leonil, Sandro Parrini, Denninho Silva e o Sr. Presidente (07 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 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. 

123/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória; 124/2018, de autoria do Vereador Nathan 

Medeiros; 125/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Leitura e deferimento das 

Indicações nº. 3910 a 3920/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 3921, 3923, 3930 e 

3942/2018, de autoria do Vereador Leonil; 3924, 3948 a 3953/2018, de autoria da Vereadora 

Neuzinha de Oliveira; 3925, 3926 e 3946/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 3927 

a 3929 e 3947/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho; 3931 a 3935/2018, de autoria 

do Vereador Nathan Medeiros; 3936 a 3941/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 3943 e 

3944/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 3945/2018, de autoria do Vereador Mazinho 

dos Anjos. – Lido, discutido e aprovado os Requerimentos de Informação nº. 99/2018, de autoria 

do Vereador Vinícius Simões; 100 a 102/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 

103/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins. – Lido, discutido e aprovado o Voto de Louvor 

nº. 205/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins. – Leitura e deferimento dos Votos de Pesar 

nº 42/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões, em razão do falecimento do Sr. Délio Prates do 

Amaral; 43/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos, pelo falecimento do Sr. Délio Prates do 

Amaral; 44/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini, pelo falecimento da Sra. Darly Inez de 

Oliveira. (Compareceram os Vereadores Luiz Paulo Amorim, Max Da Mata, Nathan Medeiros, 

Neuzinha de Oliveira, Fabrício Gandini, Wanderson Marinho e Davi Esmael). – No início do Grande 

Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna o Sr. Vereador 
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Denninho Silva, para falar sobre sessão solene realizada na segunda-feira para homenagear a empresa 

Serdel que está há quarenta anos instalada no Bairro Jabour. Disse que a empresa possui hoje mais de 

dois mil funcionários diretos. Relatou que muitos Vereadores e funcionários da empresa estiveram 

presentes na sessão. Discorreu também sobre audiência pública realizada na tarde de segunda-feira para 

debater sobre vida no trânsito. Contou que a audiência teve um resultado muito positivo, repercutindo 

nos principais jornais que circulam na cidade. Finalizou pedindo aos Vereadores que ajudem a aperfeiçoar 

esse debate para que as mortes no trânsito deixem de ocorrer em Vitória. – Na hora destinada aos 

Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Srs. Vereadores Cléber Félix, para fazer uma reflexão 

sobre o atual quadro político de forma geral. Disse que a política é algo fundamental, e mesmo sem a 

credibilidade das pessoas, vai continuar exercendo seu mandato com muito trabalho e ouvindo os 

munícipes e suas demandas. Falou também do candidato Renato Casagrande e da possibilidade de sua 

eleição como Governador, onde desde já reafirma sua capacidade de governar nosso estado. – Mazinho 

dos Anjos, discorreu sobre palestra do grande historiador brasileiro Jorge Caldeira, autor do livro 

"História da riqueza no Brasil". Disse que a palestra, que se denominou "História do Brasil com 

Empreendedores", o historiador conta que na época do império existia muito pouco empreendedorismo, 

mas com a chegada da república e entre os anos de 1930 a 1970 o Brasil foi o país que mais cresceu 

mundialmente e teve uma redução desse crescimento com a ditadura e o populismo, que se arrasta até os 

dias de hoje. O Vereador externou sua preocupação com o cenário nacional e, com a proximidade das 

eleições, com o fato de não haver ninguém capaz de fazer uma ruptura desse momento de estagnação 

que o país vive há cinquenta anos, desde o começo da ditadura. Finalizou indicando a leitura das obras do 

Jorge Caldeira. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim). – Roberto Martins, para falar 

da falta de transparência no sistema interno desta Casa. Disse que aguarda desde o mês de maio a 

resposta ao seu pedido de vistas a 9 (nove) processos porque não constam no sistema da Casa. Falou que 

o Presidente Vinícius Simões tenta enganar o cidadão, falando que todos os documentos estão no "Portal 

de Transparência".  – O Vereador Leonil justificou a ausência do Vereador Dalto Neves que foi a uma 

consulta médica. (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 Cléber Félix, 

Roberto Martins, Fabrício Gandini, Denninho Silva, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, Leonil, Max Da 

Mata, Sandro Parrini, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, Luiz Paulo Amorim, Davi Esmael e o Sr. 

Presidente Vinícius Simões. (14 Vereadores). – A Sessão foi suspensa as (17:04min) e reaberta as 

(17:07min) na forma regimental. – Com a presença de 14 (quatorze) Vereadores, a presidência deu por 

aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: – Solicitado por mais de um terço dos 

Vereadores a votação em separado das Emendas ao Projeto de Lei nº. 73/2018, contido no Processo 

nº. 4241/2018, de autoria do Prefeito Municipal, conforme dispõe o Art. 253, § 4 do Regimento Interno. 

Emendas Modificativas todas de autoria do Vereador Roberto Martins. – Emenda Modificativa nº. 

88/2018, Processo nº. 5050/2018, Rejeitada por 12 Votos NÃO e 1 Voto SIM. Emenda 

Modificativa nº. 89/2018, Processo nº. 5052/2018, Rejeitada por 11 Votos NÃO e 2 Votos SIM. 

Justificou o voto os Vereadores Mazinho dos Anjos, Davi Esmael e Max Da Mata. Emenda Modificativa 

nº. 90/2018, Processo nº. 5053/2018, Rejeitada por 10 Votos NÃO 1 Voto SIM e uma 

Abstenção. Justificou o voto os Vereadores Roberto Martins, Max Da Mata e Davi Esmael. Emenda 

Modificativa nº. 91/2018, Processo nº. 5054/2018, Rejeitada por 12 Votos NÃO e 1 Votos SIM. 

Justificou o voto os Vereadores Roberto Martins, Max Da Mata e Davi Esmael. Emenda Modificativa nº. 

92/2018, Processo nº. 5055/2018, Rejeitada por 09 Votos NÃO e 4 Voto Sim. Justificou o voto os 

Vereadores Roberto Martins, Luiz Paulo Amorim e Davi Esmael. Emenda Modificativa nº. 93/2018, 

Processo nº. 5056/2018, Rejeitada por 11 Votos NÃO e 1 Voto SIM. Justificou o voto os 

Vereadores Roberto Martins e Mazinho dos Anjos. Emenda Modificativa nº. 94/2018, Processo nº. 

5057/2018, Rejeitada por 12 Votos NÃO e 1 Voto SIM. Justificou o voto os Vereadores Davi Esmael 

e Roberto Matins. – Discutido pelos Vereadores Davi Esmael, Roberto Martins e Mazinho dos Anjos. 

Encaminhado pelo Vereador Roberto Martins, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi 

Aprovado por 11 Votos SM e 1 Voto NÃO o Projeto de Lei nº. 73/2018, contido no Processo nº. 

4241/2018, de autoria Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019. Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Justificou o voto os Vereadores 

Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Davi Esmael, Fabrício Gandini, Max Da Mata e Sandro Parrini. – Em 
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Discussão Especial, foi discutido pelo Vereador Mazinho dos Anjos o Projeto de Lei nº. 122/2018, 

contido no Processo nº. 6428/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins, que altera a Lei 6.080 

de 29 de dezembro de 2003 (código de posturas de atividades Urbanas do Município de Vitória) a fim de 

estabelecer a outorga de denominação e bens públicos por meio do poder executivo. – 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 julho 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 

ATA da 66ª (sexagésima sexta) 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 julho 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 (6:09h), 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,  

Leonil, Denninho Silva, Fabrício Gandini, Sandro Parrini, Mazinho dos Anjos 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 19 vv 45 a 48. – 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. 126/2018, de autoria do Vereador Leonil. – Leitura e 

deferimento das Indicações nº. 3954 a 3962/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 

3963 a 3966 e 3968/2018, de autoria do Vereador Leonil; 3967/2018, de autoria do Vereador Max 

Da Mata. – Lidas, discutidas e aprovadas as Moções nº. 38 a 46/2018, de autoria da Vereadora 

Neuzinha de Oliveira; 47/2018, de autoria do Vereador Leonil. – Lido, discutido e aprovado o Voto 

de Louvor nº. 207/2018, de autoria do Vereador Leonil. – (Compareceram os Vereadores Luiz 

Paulo Amorim, Max Da Mata, Neuzinha de Oliveira, Wanderson Marinho, Dalto Neves e Davi 

Esmael). – No início do Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a 

Tribuna o Sr. Vereador Sandro Parrini, para falar que ficou muito feliz com a entrega da cobertura da 

academia popular da Praça do Bairro Itararé. Uma conquista pela qual muito lutou e hoje só tem a 

comemorar e a agradecer a Prefeitura de Vitória e muitas outras melhorias virão, em breve. Aproveitou e 

fez um breve relato da sua história de vida com aquela comunidade e suas conquistas. – Wanderson 

Marinho, discorreu sobre o centenário de nascimento do líder africano Nelson Mandela, o primeiro 

Presidente negro da África do Sul. Disse que Mandela teve um papel determinante no fim do sistema de 

segregação racial denominado "Apartheid". Desejou que a reflexão sobre a vida e os atos de Mandela seja 

inspiração e influência para os negros da Cidade de Vitória e do Estado do Espírito Santo. Finalizou 

dizendo que esse é o grande exemplo que tem para a sua vida. – Na hora destinada aos Oradores 

Inscritos (Assumiu a presidência o Sr Vereador Luiz Paulo Amorim) assomou a Tribuna os Srs. 

Vereadores Vinícius Simões, Falou que o dia de hoje marca o 100º aniversário do líder sul-africano 

Nelson Mandela, um grande homem que deixou lições importantes para a toda a humanidade. (Assumiu a 

presidência o Sr Presidente Vinícius Simões) – Neuzinha de Oliveira, para falar que só neste mês três 

mães perderam seus bebês na Cidade de Vitória. Disse que nem todas as mulheres conseguem esperar 

quarenta e uma semanas de gestação para ter autorização para fazer a cesariana, algumas mulheres 

precisam ter o procedimento feito com algumas semanas de antecedência. Destacou que muito se fala da 

mulher na política, nos postos de trabalho mas, na hora de dar a luz, as mulheres estão sendo tratadas 

de qualquer jeito. Ponderou que a maternidade Pro-Matre de Vitória recebe mulheres de várias outras 

cidades, entretanto, nenhuma dessas cidades enviam qualquer tipo de ajuda para a instituição. Finalizou 

dizendo que existe uma cota de duas mil ultrasonografias para todo o município, mas o número de 

mulheres na cidade é muito maior do que isso. – Luiz Paulo Amorim, para falar da alegria de entregar 

junto à Prefeitura e à Unimed Vitória a cobertura da Academia Popular do bairro Itararé. Depois da 

Academia Popular da Pessoa Idosa, mais uma grande conquista do seu mandato e uma reivindicação 

antiga da comunidade e uma luta antiga que beneficia os moradores da região do bairro Itararé. – 
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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, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, Leonil, Max Da Mata, 

Sandro Parrini, Neuzinha de Oliveira, Luiz Paulo Amorim, Denninho Silva, Nathan Medeiros, Davi Esmael, 

Fabrício Gandini 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 Max Da Mata e Mazinho dos Anjos, submetido a matéria à votação pelo Sr. 

Presidente foi Aprovado por 13 Votos Favoráveis o Projeto de Lei nº. 60/2018, contido no 

Processo nº. 3698/2018, de autoria Prefeito Municipal, que concede tratamento tributário 

diferenciado para as instituições que possuem o título de Patrimônio Imaterial Brasileiro, conferido pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, estabelecidos no Município de Vitória. – 

Parecer das comissões permanentes foram: Comissão de Constituição e Justiça – PELA 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Comissão de 

Cultura e Turismo – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Políticas Urbanas – PELA APROVAÇÃO. – 

Discutido pelos Vereadores Mazinho dos Anjos e Roberto Martins. Encaminhado pelo Vereador Sandro 

Parrini, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi Aprovado por 10 Votos Favoráveis o 

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 de estabelecimentos comerciais, industriais e 

residenciais localizados no município de Vitória e dar outras providências. – Parecer das comissões 

permanentes foram: Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E 

LEGALIDADE. Comissão de Políticas Urbanas – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Seguranças Pública – 

PELA APROVAÇÃO. Comissão de Cidadania e Direitos Humanos  – PELA APROVAÇÃO. – 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 julho 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 minutos). Do que, 

para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e pelo Sr. 

Secretário da Mesa e pela Redatora de Atas Plenárias. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

 
ATA da 67ª (sexagésima sétima) 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 julho 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 (6:03h), 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, Sandro Parrini, Mazinho dos Anjos, Davi Esmael, Wanderson Marinho, Luiz Paulo Amorim 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 Lucas, Cap 01 vv 37. – 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. 3969 a 3990/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 3991 

a 3994/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 3995/2018, de autoria do Vereador Sandro 

Parrini. – Lida e deferida a Justificativa de Ausência nº. 24/2018, de autoria da Vereadora 

Neuzinha de Oliveira. – Lidas, discutidas e aprovadas as Moções nº. 48 a 54/2018, de autoria da 

Vereadora Neuzinha de Oliveira. – (Compareceram os Vereadores Max Da Mata, Neuzinha de 

Oliveira, Dalto Neves e Cléber Félix). – 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 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 Cléber Félix, 
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Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, Leonil, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, 

Denninho Silva, Davi Esmael, Fabrício Gandini, Max Da Mata, Nathan Medeiros 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 e Cléber 

Félix, foi Aprovado em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 120/2018, de autoria do Prefeito 

Municipal, que altera dispositivos da Lei nº. 7.363, de 04 de abril de 2008, alterada pela Lei nº. 8.209, 

de 28 de dezembro de 2011. Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO 

FINAL. – Discutido pelos Vereadores Luiz Paulo Amorim, (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz 

Paulo Amorim para que o Sr. Presidente Vinícius Simões discutisse a matéria) Vinícius Simões, Fabrício 

Gandini, Denninho Silva, Nathan Medeiros e Cléber Félix. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius 

Simões). Encaminhado pelo Vereador Roberto Martins, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente 

foi Aprovado por 11 Votos Favoráveis o Projeto de Resolução nº. 1/2018, contido no Processo nº. 

65/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da 

Resolução nº. 1.925 de 12 de setembro de 2014. – Parecer das comissões permanentes foram: Comissão 

de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão 

de Políticas e Educação – PELA APROVAÇÃO COM EMENDA. – Encaminhado pelo autor Vereador 

Nathan Medeiros e pelos Vereadores Roberto Martins, Sandro Parrini, Denninho Silva, Max Da Mata, 

Wanderson Marinho e Leonil, foi Aprovado por 11 Votos Favoráveis a solicitação do Regime de 

Urgência ao Projeto de Lei nº. 105/2018, contido no Processo nº. 5882/2018, de autoria do 

Vereador Nathan Medeiros, que revoga dispositivos da Lei 7.534/2018. – 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 24 (vinte e quatro) de julho 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 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 

ATA da 68ª (sexagésima oitava) 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 julho 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 (6:06h), 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, Mazinho dos Anjos, Neuzinha de Oliveira 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 77 vv 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 Deferimento dos Requerimentos nº. 1770/2018, 

de autoria do Vereador Davi Esmael; 1773/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix. – Leitura e 

deferimento das Indicações nº. 3998 a 4010/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 

4011/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 4012 e8 4043/2018, de autoria do Vereador 

Max da Mata; 4013, 4014, 4016 a 4018/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 4015 e 

4048/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 4019 a 4021, 4046 e 4047/2018; de autoria do 

Vereador Vinícius Simões; 4022 a 4025/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 4026 a 

4042/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 4044/2018, de autoria do Vereador Leonil; 

4045/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Lido, discutido e aprovado o Voto de Louvor nº. 

206/2018, de autoria do Vereador Leonil. – Leitura e deferimento dos Votos de Pesar nº. 45/2018, 

de autoria do Vereador Max Da Mata, pelo falecimento do Sr. Helmut Meyerfreund; 46/2018, de autoria 

do Vereador Roberto Martins, pelo falecimento do professor o Sr. José Antônio Pignaton; 47/2018, de 

autoriado Vereador Nathan Medeiros, pelo falecimento do Sr. José Antônio Pignaton; 48/2018, de 

autoria do Vereador Leonil, pelo falecimento do Sr. José Antônio Gorza Pignaton; 49/2018, de autoria 

do Vereador Sandro Parrini, pelo falecimento do Sr. José Antônio Pignaton; 50/2018, de autoria do 

Vereador Vinícius Simões, em razão do falecimento do Sr. José Antônio Pignaton. (Compareceram os 

Vereadores, Dalto Neves, Nathan Medeiros, Sandro Parrini, Davi Esmael, Cléber Félix, Leonil, 
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Fabrício Gandini, Wanderson Marinho e Luiz Paulo Amorim). (Assumiu a presidência o Sr. Vereador 

Cléber Félix). – No início do Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias, assomou 

a Tribuna os Vereadores Davi Esmael no tempo permutado pelo Vereador Denninho Silva, para 

fazer uma reflexão dizendo que os Vereadores desta Casa precisam estar mais unidos, pois, é isso que a 

sociedade espera. Ressaltou que é preciso um amadurecimento político, porque cada um tem sua religião, 

um pensamento, uma história, mas, valores e princípios precisam e devem ser cultivados. (Solicitado pelo 

Vereador Roberto Martins 1 min de silêncio pelo falecimento do Sr. José Antônio Pignaton). – Roberto 

Martins, no seu tempo regimental, mais (5 min) cedido pelo 1º orador o Vereador Dalto Neves, externou 

seu luto em razão do falecimento de José Antônio Gorza Pignaton, que foi seu coordenador, mestre e 

amigo. Relatou que conheceu o empresário e professor no ano de 1997 quando o Vereador começou a 

lecionar no Colégio Darwin e passou a trabalhar com Pignaton no ano de 1999. Contou que Pignaton 

sempre fazia brincadeiras com quem considerava mais próximo e demonstrava que mais importante do 

que passar os detalhes esmiuçados dos conteúdos das matérias era perceber como o aluno estava 

naquele momento. Disse que enxerga o Professor Pignaton como alguém que sempre esteve à frente do 

seu tempo e que a escola que fundou – Leonardo Da Vinci, apesar de ser uma escola moderna, sempre 

teve um ar familiar. Finalizou agradecendo ao Presidente da Casa, que proclamou três dias de luto e pediu 

que fosse respeitado um minuto de silêncio em homenagem a José Antônio Gorza Pignaton. – Na hora 

destinada aos Oradores Inscritos, assomou a Tribuna os Vereadores Dalto Neves, (5 min) para 

solicitar do Executivo Municipal providências com relação ao escoamento de esgoto no mar da Ilha das 

Caieiras. Disse que já conversou com a Cesan que respondeu não conseguir permissão por parte das 

Secretaria de Meio Ambiente. Disse também que lamenta a espera dos munícipes por uma vaga na 

internet para atendimento no Posto do bairro Grande Vitória, e desde já clama por providências. – Davi 

Esmael, Relatou que teve a grata experiência de conviver com José Antônio Pignaton e destacou que a 

maior caraterística do professor era ser um influenciador. Contou que a sua mãe foi aluna de Pignaton e 

que também teve a oportunidade de ser influenciado pelo professor. Disse que o aprendizado que fica é 

justamente a importância de se tornar um homem de bem, uma pessoa que respeita o próximo. Falou 

também que Pignaton era uma pessoa com quem podia contar para tentar dirimir algumas dúvidas acerca 

do que fazer, sempre orientando de alguma forma. Finalizou deixando o testemunho do grande homem 

que foi José Antônio Pignaton, que influenciou e ensinou gerações na Cidade de Vitória. – Cléber Félix 

no tempo permutado pelo Vereador Nathan Medeiros, para falar que passou um desconforto no 

último sábado e foi bem atendido pelo Samu e levado ao hospital São Lucas, e ficou lá das onze da manhã 

até as 20 horas sem atendimento. Lamenta profundamente o descaso do Governo Estadual com a saúde 

pública. Disse que no dia seguinte procurou o Pronto Atendimento de São Pedro, onde fez nova bateria de 

exames, foi atendido em 20 minutos. Parabeniza a Secretária Municipal de Saúde pelo trabalho realizado 

à frente daquela pasta. (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 Cléber Félix, 

Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, Leonil, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, Davi 

Esmael, Fabrício Gandini, Dalto Neves, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros 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. 105/2018, contido no Processo nº. 

5882/2018, de autoria do Vereador Nahan Mederos, que revoga dispositivos da Lei nº. 7.534/ 2008. 

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. – Discutido pelos Vereadores Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Neuzinha de Oliveira, e 

Nathan Medeiros, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi a mesma Aprovada por 11 

Votos SIM e 2 Voto NÃO. – Após a votação do 1º item de pauta, o Sr. Presidente Vinícius Simões, 

solicitou o registro eletrônico verificação de quórum, estando presente os Vereadores Mazinho dos Anjos, 

Roberto Martins, Luiz Paulo Amorim, Davi Esmael e o Sr Presidente (5 Vereadores). – Em virtude da 

ausência do autor da matéria (2º item de pauta) o Projeto de Lei nº. 67/2018, contido no Processo 

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, o mesmo não pôde ser apreciado pelo Plenário 
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por força Regimental. – 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 julho 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 69ª (sexagésima nona) 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 

julho 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 (6:04h), 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, 

Mazinho dos Anjos, Max Da Mata, Cléber Félix, Sandro Parrini, Fabrício Gandini, Dalto Neves, Leonil, Luiz 

Paulo Amorim e o Sr. Presidente (11 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 46 vv 10 e 11. – 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. 127 e 128/2018, de autoria da 

Prefeitura Municipal de Vitória. – Leitura e encaminhamento dos Projetos de Resolução nº. 16 e 

17/2018, de autoria da Mesa Diretora. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 4049, 4050, 

4065 e 4066/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 4051 a 4054/2018, de autoria do Vereador 

Leonil; 4055 a 4064/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho; 4067/2018, de autoria do 

Vereador Fabrício Gandini. – Lidas, discutidas e aprovadas as Moções nº. 55 e 56/2018, de autoria 

do Vereador Leonil; 57/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Lidos, discutidos e aprovados os 

Requerimentos de Informação nº. 104 e 105/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins. – 

Leitura e deferimento do Voto de Pesar nº. 51/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael, pelo 

falecimento do Sr. José Antônio Gorza Pignaton. (Compareceram os Vereadores, Nathan Medeiros, 

Davi Esmael, Wanderson Marinho e Neuzinha de Oliveira). – No início do Grande Expediente, na 

hora destinada as Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos, foi solicitado pelo Vereador 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 Cléber 

Félix, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, Leonil, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, 

Davi Esmael, Fabrício Gandini, Dalto Neves, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, 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: (O Vereador 

Leonil solicitou (1 min) de silêncio em virtude do falecimento dos estivadores, Srs. Ademilson de 

Carvalho, Clóvis Liria da Silva e Luiz Carlos Milagres). – Discutido pelos Vereadores Leonil, Roberto 

Martins, Cléber Félix, Fabrício Gandini, Neuzinha de Oliveira. Encaminhado pelo Vereador Roberto Martins, 

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. – O Sr. Presidente Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de quórum, estando 

presente os Vereadores Mazinho dos Anjos, Roberto Martins, Luiz Paulo Amorim, Neuzinha de Oliveira, 

Max Da Mata, Cléber Félix, Dalto Neves, Wanderson Marinho e o Sr Presidente (9 Vereadores). – Em 

virtude da ausência do autor da matéria acima relacionada, a mesma não pôde ser apreciada pelo 

Plenário por força Regimental. – 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 julho 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 dezesseis horas e quarenta 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.x.x.x.x.x.x.x. 
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ATA da 70ª (septuagésima) 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 

julho 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 Roberto Martins, Denninho Silva, 

Mazinho dos Anjos, Cléber Félix, Sandro Parrini, Dalto Neves e o Sr. Presidente (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 Salmos, Cap 46 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 do Projeto de 

Lei nº. 129/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho. – Leitura e deferimento das 

Indicações nº. 4068 a 4070/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 4071 e 4072/2018, de 

autoria do Vereador Mazinho dos Anjos;  4073/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini. – 

Lido, discutido e aprovado o Voto de Louvor nº. 208/2018, de autoria do Vereador Mazinho do 

Anjos. – Leitura e deferimento dos Votos de Pesar nº. 52/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos 

Anjos, pelo falecimento do professor Sr. José Antônio Gorsa Pignaton;  53/2018, de autoria do Vereador 

Denninho Silva, pelo falecimento da Sra. Gerusa Pitomba. – (Compareceram os Vereadores, 

Wanderson Marinho, Luiz Paulo Amorim, Neuzinha de Oliveira, Max Da Mata e Davi Esmael). – 

No início do Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias os Vereadores 

presentes declinaram. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Srs. 

Vereadores (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim) Vinícius Simões, para falar que 

a frente da Presidência desta Casa pautou seu mandato em três caminhos. Primeiramente, transformar a 

Câmara mais transparente, proporcionar uma Câmara mais aberta para a população e tornar cada vez 

mais a economia desta Casa sustentável. Disse que se sente realizado porque em um ano e meio de 

mandato conseguiu atingir os referidos caminhos, salientando que muito ainda precisa ser feito, mas, 

principalmente precisa ser dado continuidade. – Mazinho dos Anjos, parabenizou a gestão do Presidente 

da Câmara, Vinícius Simões. Disse que o Presidente conseguiu conduzir a Casa de forma harmoniosa, 

sempre ouvindo as pessoas com ponderação e tornando a Câmara cada vez mais transparente. Falou 

ainda que a Prefeitura de Vitória deveria se espelhar, e muito, na Câmara com relação a transparência. 

Relatou que esteve presente, a convite do Padre Roberto, na Escola Neusa Nunes Gonçalves, em Nova 

Palestina, para debater sobre o projeto de memorial do Papa João Paulo II, que visitou o local quando da 

sua vinda ao Brasil. Finalizou dizendo que o projeto é importante para transformar a região em um local 

turístico e cultural, o que pode fomentar o comércio e a geração de renda no local. (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 Cléber Félix, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Wanderson 

Marinho, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, Davi Esmael, Dalto Neves, Neuzinha de Oliveira, Nathan 

Medeiros, Max Da Mata 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: – 

Discutido pelo Vereador Roberto Martins. Encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini e Mazinho dos 

Anjos, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi Mantido o Veto por 7 Votos SIM e 2 

Votos NÃO ao Projeto de Lei nº. 188/2017, contido no Processo nº. 7285/2017, de autoria do 

Vereador Wanderson Marinho, que dispões no Município de Vitória o Projeto “Vovô Sabe Tudo” com o 

objetivo de desenvolver atividades entre crianças e idosos, com o objetivo de trocarem experiências entre 

gerações. – Comissão de Constituição e Justiça – PELA MANUTENÇÃO DO VETO. – 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. – Em virtude da 

ausência do autor da matéria acima relacionada, a mesma não pôde ser apreciada pelo Plenário por força 

Regimental. – Primeira (1ª) Discussão Especial. Discutido Pelos vereadores Max Da Mata e Fabrício 

Gandini, o Projeto de Lei nº. 127/2018, contido no Processo nº. 6790/2018, de autoria do Prefeito 

Municipal, que denomina Rua José Antônio Pignaton o logradouro público no bairro Santa Lúcia. – 

Esgotada a Pauta da Ordem do Dia o Sr. Presidente declarou a Sessão encerrada, convocando, antes, os 
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Srs. Vereadores a comparecerem à próxima – Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 31 (trinta e um) de 

julho 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 dezesseis 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 71ª (septuagésima primeira) 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 julho 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 Roberto Martins, Mazinho dos 

Anjos, Cléber Félix, Sandro Parrini, Dalto Neves, 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, Cap 49 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. – Lido a seguir o Expediente Interno constando: – Leitura e 

encaminhamento dos Projetos de Lei nº. 130/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 

131/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória. – Leitura e encaminhamento do Projeto de 

Resolução nº. 18/2018, de autoria dos Vereadores Max Da Mata, Denninho Silva, Fabrício Gandini, 

Wanderson Marinho, Leonil e Vinícius Simões. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 3996 e 

3997/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 4074 e 4075/2018, de autoria do Vereador 

Fabrício Gandini; 4076 e 4077/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 4078 a 

4107/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 4108 a 4110/2018, de autoria do Vereador 

Vinícius Simões; 4111 e 4112/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael; 4113 a 4131/2018, de 

autoria do Vereador Cléber Félix; – Lidas, discutidas e aprovadas as Moções nº. 58 a 84/2018, de 

autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Lidos, discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 

209/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael; 210 a 212/2018, de autoria do Vereador Vinícius 

Simões. –  (Compareceram os Vereadores Luiz Paulo Amorim, Max Da Mata, Denninho Silva, 

Leonil, Fabrício Gandini, Nathan Medeiros e Davi Esmael). – No início do Grande Expediente, na 

hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Srs. Vereadores Mazinho dos 

Anjos, Fez menção à matéria publicada no Jornal A Gazeta, que discorre sobre os gastos da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Disse que é preciso fazer uma reflexão enquanto Vereador e cidadão, pois os 

gastos da UFES em 2017 chegaram a novecentos e seis milhões de reais, superando o orçamento de 

setenta e seis cidades do Espírito Santo, ficando abaixo apenas dos valores dos orçamentos de Vitória, 

que é a capital e de Serra. Questionou se as políticas públicas no Brasil não estão equivocadas, pois os 

maiores gastos deveriam ser em favor da educação de base. Abordou também outra matéria do jornal 

que relata sobre os prejuízos que o vandalismo traz para os cofres públicos. Finalizou dizendo que o 

cidadão deveria receber uma nota fiscal sempre que usufruir de um serviço público ou depredar o 

patrimônio público, para ter noção de quanto dinheiro dos contribuintes foi demandado. – Denninho 

Silva, para agradecer primeiramente a Deus pela vida da sua filha Maria Clara. Disse que sua princesa 

passou por uma cirurgia no coração, mas, que já está em casa e muito feliz. Falou que por um momento, 

achava que não iria ver o sorriso novamente da sua filha e confessa que sofreu muito com tudo isso. 

Agradeceu também os amigos e Vereadores que oraram sem cessar e pede que todos continuem em 

oração. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim). – Na hora destinada aos Oradores 

Inscritos assomou a Tribuna os Srs. Vereadores Vinícius Simões, para falar sobre matéria de um 

jornal de grande circulação que divulgou um projeto de resolução que será votado em regime de urgência 

pela Câmara de Vitória. Disse que o projeto é sobre uma proposta muito importante, indo ao encontro dos 

grandes desafios que a cidade tem em relação à população em situação de rua. Relatou que tem 

dialogado constantemente com as pessoas que estão nessa situação, inclusive explicando sobre o projeto 

que visa criar incentivos às empresas que se propuserem a dar oportunidades às pessoas que estão em 

situação de rua. Finalizou explicando que as empresas que aderirem à proposta receberão o selo de 

"Empresa Pop",   demonstrando que a empresa é responsável e contribui com a sociedade. – Fabrício 

Gandini, para fazer um importante registro. Parabenizou os 50 anos da implantação da Igreja Maranata. 

Referendou a organização e o serviço de voluntariado de seus membros, reiterando a atuação da Igreja 
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na transformação da vida das pessoas. – Sandro Parrini, no tempo de (5min) cedido pelo Vereador 

Cléber Félix, para falar que participou, na Casa do Cidadão, de uma reunião do Conselho Gestor do 

Fundo do Municipal do Procon. Disse que foi uma reunião muito produtiva e destacou que o conselho tem 

como Presidente a Subsecretária de Cidadania, Luciana Fiorin e ainda tem como membros a Regina, do 

CPV; a Dra. Karla, como representante das entidades civis; o próprio Vereador como representante da 

Câmara, entre outras autoridades. Relatou que ficou muito feliz com as questões apresentadas pela 

presidente do conselho durante a reunião. Finalizou dizendo que o Procon de Vitória é um dos melhores 

Procons do país, com uma resolutividade inicial de noventa e cinco por cento. (Assumiu a presidência o 

Sr. Vereador Sandro Parrini). – Luiz Paulo Amorim, no tempo de (5min) cedido pelo Vereador 

Cléber Félix, fez uma reclamação em relação ao que vem acontecendo na unidade de saúde de Itararé. 

Disse que há um problema sério pois a farmácia da unidade se encontra fechada em função de um 

funcionário precisou ser afastado e os outros dois se encontram de férias. Relatou também que está 

faltando médicos que atendem ao programa de saúde as famílias e a unidade se encontra sem direção, 

pois a diretora pediu exoneração por motivos de força maior. Destacou que, por esses motivos, os 

moradores do bairro estão sendo orientados a procurarem outras unidades de saúde. Reclamou que 

tentou, por várias vezes, fazer contato com a Secretária de Saúde, Cátia Lisboa, mas infelizmente não 

obteve retorno. Finalizou dizendo que foi eleito para representar a população e que essa sempre será a 

sua postura, lutando para o bem da comunidade. – 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, Roberto Martins, Mazinho 

dos Anjos, Wanderson Marinho, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, Davi Esmael, Dalto Neves, Nathan 

Medeiros, Max Da Mata, Fabrício Gandini, Leonil, Denninho Silva e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (14 

Vereadores). – Com a presença de 14 (quatorze) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do 

Dia, com as seguintes deliberações: – Discutido pelo Vereador Roberto Martins, submetido a matéria à 

votação pelo Sr. Presidente foi Aprovado por 12 Votos Favoráveis o Projeto de Lei nº. 63/2018, 

contido no Processo nº. 3764/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim, que dispões sobre a 

inclusão do bloco “TÔ BABY” no calendário oficial de eventos de Vitória/ES. Comissão de Constituição e 

Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. – Justificou o Voto os Srs. 

Vereadores Cléber Félix e Leonil. – Solicitado pela Mesa Diretora. Encaminhado pelo Vereador Sandro 

Parrini o Requerimento de Regime de Urgência ao Projeto de Resolução nº 17/2018, contido no 

Processo nº 6782/2018, de autoria da Mesa Diretora, que institui no âmbito da Câmara Municipal de 

Vitória, o Projeto “Emprego Cidadão”, cria o selo “Empresa Pop” e dá outras providências. Submetido pela 

Presidência à votação, foi o mesmo Aprovado por 12 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 1º 

(primeiro) de agosto 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 

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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 72ª (septuagésima segunda) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 1º (primeiro) dias do mês 

de agosto 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 Roberto Martins, Mazinho dos 

Anjos, Cléber Félix, Denninho Silva, Nathan Medeiros 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 46 vv 10. – 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. 4132 a 4134, 

4152 a 4168, 4173 a 4179/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 4135 a 4137/2018, de 

autoria do Vereador Davi Esmael; 4138 e 4139/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 4140 

a 4145 e 4151/2018, de autoria do Vereador Leonil; 4146 a 4149/2018, de autoria do Vereador 
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Fabrício Gandini; 4150/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata; 4169 a 4172/2018, de autoria 

do Vereador Wanderson Marinho. –  (Compareceram os Vereadores Luiz Paulo Amorim, Max Da 

Mata, Leonil, Dalto Neve, Sandro Parini, Wanderson Marinho, Neuzinha de Oliveira e Davi 

Esmael). – No início do Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a 

Tribuna os Srs. Vereadores Cléber Félix, primeiramente para falar que a Sessão Solene em 

comemoração aos 50 anos da Igreja Cristã Maranata foi muito bonita e emocionante. Aproveitou para 

convidar todos a participarem da Convenção dos Progressistas, que acontecerá no próximo sábado (4), de 

8 às 12 horas, na Câmara de Vitória. – Roberto Martins, para dizer que ontem fez uma indicação de um 

Projeto de Resolução que extingue 105 cargos comissionados aqui na Câmara de Vitória. Disse que para o 

projeto tramitar é preciso da assinatura dos membros da Mesa Diretora. E como há uma semana atrás a 

própria Mesa estava preocupada em reduzir gastos, apresentaram uma iniciativa similar a sua, só que 

com uma redução menor de cargos. Falou que acredita que serão coerentes e assinarão o projeto que 

trará uma economia para a cidade de Vitória de R$ 3,5 milhões. – Na hora destinada aos Oradores 

Inscritos assomou a Tribuna os Srs. Vereadores Roberto Martins, para anunciar que  haverá, no 

próximo sábado, de nove a meio dia, a convenção partidária do PTB que acontecerá no Clube Álvares 

Cabral. Convidou todos os Vereadores e lembrou que o PTB terá candidatura própria ao Governo do 

Estado e oferecera nomes diferenciados daqueles que já estão na política atual. Disse também que o 

partido terá vasta chapa de Deputados Estaduais e Federais com pessoas que, em sua grande maioria, 

ainda não estão inseridas neste universo da política tradicional. Finalizou reiterando o convite a todos. – 

Dalto Neves, para falar que a Casa está vivendo um momento muito tenso. Fez menção a dois projetos 

que foram protocolados na Casa recentemente. Disse que fica muito difícil para ele apoiar projetos que 

cortam empregos, ainda mais neste momento tão difícil pelo qual o país atravessa. Parabenizou o 

Vereador Roberto, que sempre levantou a bandeira de redução dos gastos públicos. Finalizou dizendo que 

não  assinara projetos de lei que visem extinguir cargos públicos deixando desempregados pais de família 

que precisam trabalhar. – Mazinho Dos Anjos, para fazer um resumo do que foi a Audiência Pública 

sobre População em situação de Rua na Câmara Municipal de Vitória. Falou que o problema da população 

em situação de rua é mais complexo do que imaginamos. Existem vários perfis, desde pessoas com 

problemas familiares, problemas com drogas, pessoas desempregadas e por isso é tão importante 

debatermos esse assunto. E no fim da Audiência, alguns encaminhamentos foram feitos, dentre eles: 

criação de uma Frente Parlamentar, necessidade urgente de transparência no aluguel social e nas filas do 

abrigo, legislação atualizada, possibilidade de destinar também recursos para essa área assistencial, 

pesquisa para saber o perfil atual do morador de rua e por fim, objetivar na população a consciência 

contra a intolerância. – 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, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, 

Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, Davi Esmael, Dalto Neves, Nathan Medeiros, Max Da Mata, Fabrício 

Gandini, Leonil, Denninho Silva e o Sr. Presidente Vinícius Simões. (14 Vereadores). – Com a 

presença de 14 (quatorze) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes 

deliberações: – Com o Requerimento de Regime de Urgência aprovado em Sessão anterior ao Projeto 

de Resolução nº. 17/2018, contido no Processo nº. 6782/2018, de autoria da Mesa Diretora, que 

institui no âmbito da Câmara Municipal de Vitória, o Projeto “Emprego Cidadão”, cria o selo “Empresa 

Pop” 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 – Comissão de Finanças: PELA APROVAÇÃO – Comissão de Cidadania e Direitos 

Humanos: PELA APROVAÇÃO. – Encaminhado pelos Vereadores Denninho Silva, Sandro Parrini, Roberto 

Martins e Leonil, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o mesmo Aprovado por 13 Votos 

Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Denninho Silva, Cléber Félix e Neuzinha de Oliveira. – 

Discutido pelos Vereadores Denninho Silva, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, Cléber Félix e Luiz 

Paulo Amorim foi Aprovado em Votação Simbólica, com 1 (um)  Voto de discórdia do Vereador 

Roberto Martins, o Projeto de Resolução nº. 09/2018, contido no processo nº. 4768/2018, de 

autoria da Mesa Diretora, que cria o Prêmio Capixaba de boas Práticas Legislativas. Comissão de 

Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – Encaminhado pelos Vereadores 

Sandro Parrini e Denninho Silva, submetido a Matéria à votação pelo Sr. Presidente foi Aprovado por 13 

Votos Favoráveis, o Projeto de Lei nº. 48/2018, contido no processo nº. 3302/2018, de autoria do 
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Vereador Denninho Silva, que denomina logradouro público no bairro Goiabeiras. Rua Osmerina Ribeiro 

Gomes. – Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM 

EMENDA. – 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 agosto 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 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 73ª (septuagésima terceira) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 2 (dois) dias do mês de 

agosto 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 Roberto Martins, Mazinho dos 

Anjos, Cléber Félix, Denninho Silva, Fabrício Gandini, Wanderson Marinho, Sandro Parrini 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 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. – Lido a seguir o Expediente Interno constando: Leitura e 

deferimento das Indicações nº. 3570/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 4181 a 4187, 

4194, 4206 a 4218/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 4188 a 4190 e 4203/2018, de 

autoria do Vereador Dalto Neves; 4191 a 4193/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 4195 

a 4202 e 4205/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira; 4204/2018, de autoria do 

Vereador Davi Esmael; 4219 a 4236/2018, de autoria do Vereador Leonil; 4237 a 4281/2018, de 

autoria do Vereador Cléber Félix. – (Compareceram os Vereadores Luiz Paulo Amorim, Leonil, 

Max Da Mata, Nathan Medeiros e Davi Esmael). – No início do Grande Expediente, na hora 

destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Srs. Vereadores Mazinho dos Anjos no 

tempo permutado pelo Vereador Denninho Silva, parabenizou o Vereador Denninho Silva pelo 

evento realizado em homenagem à igreja católica de Goiabeiras. Disse que vários Vereadores estiveram 

presentes e que foi realmente emocionante e bonita a fala do Padre Renato. Falou também sobre a 

instalação de novos abrigos de ponto de ônibus na Cidade de Vitória. Lembrou que desde o início do seu 

mandato sempre recebeu reclamações da população em relação aos abrigos. Finalizou parabenizando a 

Prefeitura por essa iniciativa. – Denninho Silva no tempo permutado pelo Vereador Mazinho dos 

Anjos, para falar de uma solenidade inédita e histórica dos 50 anos da Paróquia da Ressurreição. Disse 

que foi emocionante e que respeita todas as religiões, mas, como católico não poderia deixar de externar 

a minha fé e representatividade com nossa Comunidade. Por fim, agradeceu a todos pela presença. – Na 

hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Srs. Vereadores Denninho Silva, 

parabenizou a Polícia Militar do Espírito Santo pela ação que exerce em todo o Estado do Espírito Santo. 

Discorreu sobre o aborto. Disse que é um tema que é polêmico e preocupa muito. Destacou seu 

posicionamento contrário à prática do aborto. Falou também que é difícil acreditar que existem pessoas 

que são contra a vida. Finalizou dizendo que todos que são contra essa prática podem contar com o seu 

apoio nessa luta. – Wanderson Marinho, para primeiramente parabenizar o Vereador Denninho Silva 

por trazer importantes temas para esta Casa. Disse que muitos políticos têm medo de discutir alguns 

assuntos relevantes e complexos porque podem perder voto. Falou ainda do momento vivenciado nesse 

período pré-eleitoral, destacando a importância da cautela e da responsabilidade nas atitudes dos 

candidatos. – Cléber Félix, parabenizou o Vereador Denninho Silva pela sessão solene em homenagem 

aos cinquenta anos da igreja católica do Bairro de Goiabeiras. Destacou que também é contrário à prática 

do aborto e disponibilizou o seu apoio nesta causa. Falou que a Escola Isaura Marques da Silva, em 

Andorinhas, será a quarta escola de Vitória a adotar o EJA Profissional. Lembrou que sempre pleiteou essa 

conquista desde a época em que era líder comunitário e ainda batalha para implantar o EJA no ensino 

médio naquela região. Finalizou convidando a todos os moradores da região do Bairro Santa Luzia para 

reunião na próxima terça-feira, na EMEF Isaura Marques, para debater sobre a hipótese de mudança de 
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um ponto de ônibus no bairro, por solicitação de uma empresa. – 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, Roberto Martins, 

Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, Davi Esmael, Nathan 

Medeiros, Fabrício Gandini, Leonil, 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 Sandro Parrini). – Discutido 

pelo Vereador Vinícius Simões. Encaminhado pelos Vereadores Leonil e Wanderson Marinho, submetido a 

matéria à votação pelo Sr. Presidente em exercício o Sr. Vereador Sandro Parrini foi Aprovado por 11 

Votos Favoráveis, o Projeto de Lei nº. 92/2018, contido no processo nº. 5377/2018, de autoria do 

Vereador Wanderson Marinho, que declara Utilidade Pública à associação dos aposentados e 

pensionistas da previdência social do Estado do Espírito Santo. – Comissão de Constituição e Justiça – 

PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Justificaram os Votos os Vereadores Wanderson 

Marinho, Luiz Paulo Amorim, Roberto Martins, Leonil, Denninho Silva e Sandro Parrini. – 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 agosto 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 dezesseis horas e cinquenta 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 74ª (septuagésima quarta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 7 (sete) dias do mês de 

agosto 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 Roberto Martins, Mazinho dos 

Anjos, Cléber Félix, Denninho Silva, Fabrício Gandini, Sandro Parrini, Davi Esmael 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 21 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 

encaminhamento do Projeto de Lei nº. 132/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim. – 

Leitura e encaminhamento do Projeto de Resolução nº. 19/2018, dos Vereadores, Mazinho dos 

Anjo, Sandro Parrini, Davi Esmael, Roberto Martins e Nathan Medeiros. – Leitura e deferimento do 

Requerimento nº. 1776/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Leitura e deferimento das 

Indicações nº. 4240/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 4282 a 4289, 4301 e 4302/2018, 

de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 4290/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata; 

4291/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 4292 a 4294 e 4304/2018, de autoria do 

Vereador Leonil; 4295/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael; 4296/2018, de autoria do 

Vereador Roberto Martins; 4297 e 4305/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho; 4298 a 

4300 e 4312/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 4303/2018, de autoria do Vereador 

Denninho Silva; 4306 a 4310/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 4311/2018, de autoria do 

Vereador Sandro Parrini. – Lidas e deferidas as Justificativas de Ausência nº. 25/2018, de autoria 

da Vereadora Neuzinha de Oliveira; 26/2018, de autoria do Vereador Leonil. – Lido, discutido e 

aprovado a Moção nº. 85/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva. – Lidos, discutidos e 

aprovados os Requerimentos de Informação nº. 109 e 110/2018, de autoria do Vereador Mazinho 

dos Anjos.  – Lido, discutido e aprovado os Votos de Louvor nº. 213 e 214/2018, de autoria do 

Vereador Sandro Parrini. – Leitura e deferimento dos Votos de Pesar nº. 54 a 56/2018, de autoria 

do Vereador Max Da Mata, pelo falecimento dos Srs. Adenilson de Carvalho, Clóvis Lira da Silva e Luiz 

Carlos Milagres; 57/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim, pelo falecimento da Sra. Jandira 

Borges Pereira; 58/2017, de autoria do Vereador Sandro Parini, pelo falecimento da Sra. Maria da 

Penha Braga de Castro. – (Compareceram os Vereadores Luiz Paulo Amorim, Leonil, Wanderson 

Marinho, Max Da Mata, Neuzinha de Oliveira e Nathan Medeiros). 
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– No início do Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos, 

foi solicitado pelo Vereador Denninho Silva a supressão dos mesmos, e aprovado pelo Plenário na 

mesma ordem para próxima Sessão. – 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, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Wanderson 

Marinho, Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, Davi Esmael, Nathan Medeiros, Fabrício Gandini, Leonil, 

Denninho Silva, Neuzinha de Oliveira, Max Da Mata 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 pelo Vereador Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, que 

solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Maria da Penha Braga, Cléber Félix, Wanderson 

Marinho, Davi Esmael, Mazinho dos Anjos, Leonil, Denninho Silva, (Assumiu a presidência o Sr. Vereador 

Leonil), Roberto Martins e Vinícius Simões. Encaminhado pelos Vereadores Roberto Martins e Deninho 

Silva, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente em exercício o Sr. Leonil foi Aprovado por 11 

Votos Favoráveis, o Projeto de Lei nº. 242/2017, contido no processo nº. 9998/2017, de autoria do 

Vereador Leonil, que “Dispõe sobre o desembarque de passageiro idosos fora do ponto de parada nos 

transportes coletivos e dá outras providências. – Comissão de Constituição e Justiça – PELA 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania 

– PELA APROVAÇÃO. Comissão de Mobilidade Urbana – PELA APROVAÇÃO. – 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 agosto 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 quatorze minutos). Do que, 

para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e pelo Sr. 

Secretário da Mesa e pela Redatora de Atas Plenárias. x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

ATA da 75ª (septuagésima quinta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 8 (oito) dias do mês de 

agosto 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 Vinícius Simões, solicitou o registro eletrônico verificação de 

quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Roberto Martins, Mazinho dos 

Anjos, Denninho Silva, Fabrício Gandini, Sandro Parrini, Leonil, Luiz Paulo Amorim 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 Isaías, Cap 41 vv 10. – 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. 133 a 136/2018, de autoria do Vereador Leonil; 137/2018, 

de autoria do Vereador Denninho Silva. – Leitura e deferimento do Requerimento nº. 1777/2018, de 

autoria da Mesa Diretora. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 4313, 4317 a 4321/2018, de 

autoria do Vereador Davi Esmael; 4314/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 4315 e 

4316/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anos. – (Compareceram os Vereadores Nathan 

Medeiros, Wanderson Marinho e Max Da Mata). – No início do Grande Expediente, na hora destinada 

as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Sandro Parrini, fez o registro da 

atuação da Comissão de Meio Ambiente presidida pelo Vereador Luiz Paulo Amorim, que recebeu, em 

reunião, o Gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco. 

Destacou que o gerente da empresa fez uma explanação sobre os investimentos feitos no período de 

2014 a 2018 e os que ainda serão feitos até 2023 para que haja melhor qualidade de vida dos cidadãos e 

cidadãs da Cidade de Vitória. Finalizou dizendo que espera que estes investimentos realmente surtem 

efeitos positivos aos munícipes. – Davi Esmael, para defender esse Poder Legislativo. Lamentou a 

decisão do Poder Judiciário que deu uma liminar proibindo a tramitação do Projeto Escola sem Partido 

nesta Casa de Leis. Disse que a decisão foi absurda e abusiva e solicita providências e respostas por parte 

da Presidência da Casa. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos, foi solicitado pelo Vereador 

Denninho Silva e aprovado pelo Plenário a supressão da mesma para próxima Sessão na 

mesma ordem. – Esgotado o tempo do Pequeno e Grande Expediente e com encerramento da 
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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, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, 

Sandro Parrini, Nathan Medeiros, Fabrício Gandini, Leonil, Denninho Silva, Max Da Mata 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: Redação Final do Projeto de Lei nº. 

199/2017, contido no processo nº. 7887/2017, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira, que 

assegura aos usuários do transporte coletivo municipal com deficiência e mobilidade reduzia o direito de 

desembarque entre as paradas obrigatórias (ponto de ônibus), e dá outras providências. – Em virtude da 

ausência do autor da matéria acima relacionada, a mesma não pôde ser apreciada pelo Plenário por força 

Regimental. – Primeira (1ª) Discussão Especial. – (Assumiu a presidência o Vereador Max Da Mata 

para que o Sr. Presidente discutisse a matéria). Discutido pelos Vereadores Davi Esmael, Roberto 

Amorim, Fabrício Gandini, Cléber Félix, Vinícius Simões e Max Da Mata, (Assumiu a presidência o Sr. 

Presidente Vinícius Simões) o Projeto de Resolução nº. 19/2018, contido no processo nº. 7203/2018 

de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos e outros, que dispõe sobre a criação da “Frente Parlamentar 

de Enfrentamento à situação de Rua”, no âmbito da Câmara Municipal de Vitória, na forma de Resolução 

nº. 1.859/2009. – Discutido pelo Vereador Roberto Martins, o Projeto de Lei nº. 132/2018, contido no 

processo nº. 7272/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim, que dispõe sobre fiscalização na 

utilização irregular de vagas de estacionamentos privados destinados às pessoas com deficiência e idosos.  

– 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 

agosto 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 dezesseis horas e cinquenta 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. 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

ATA da 76ª (septuagésima sexta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 9 (nove) dias do mês de 

agosto 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 Roberto Martins, Denninho 

Silva, Fabrício Gandini, Sandro Parrini, Davi Esmael, Cléber Félix e o Sr. Presidente (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 Salmos, Cap 18 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 deferimento do Requerimento 

nº. 1778 e 1779/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Leitura e deferimento das 

Indicações nº. 4322/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael; 4323 a 4328/2018, de autoria do 

Vereador Luiz Paulo Amorim; 4329 a 4332/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 4333 e 

4334/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões; 4335 a 4339/2018, de autoria do Vereador 

Wanderson Marinho; 4340 a 4344/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 4345 a 4347 e 

4349 a 4351/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix. – (Compareceram os Vereadores Nathan 

Medeiros, Wanderson Marinho, Luiz Paulo Amorim, Mazinho dos Anjos e Max Da Mata). – 

Solicitado pelos Vereadores Davi Esmael e Denninho Silva, 1 minuto de silêncio pelo falecimento dos 

Srs. Mauro Max e Valdeir. – No início do Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças 

Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Roberto Martins, relatou sua participação no evento 

de fundação de uma nova associação de professores do Município de Vitória. Disse que ouviu, por parte 

dos professores que fundaram a associação, uma série de questionamentos e reclamações sobre a 

retomada de processos administrativos que estavam parados. Destacou que esses processos reabertos 

envolvem professores que participaram da greve que foi organizada em 2018. Lamentou o fato de uma 

cidade que se coloca como uma cidade educadora perseguir seus professores, que apenas lutaram pelos 

seus direitos. Finalizou parabenizando os professores e pedindo que eles não desistam e não se deixem 

amedrontar por nenhuma forma de autoritarismo. – Davi Esmael no tempo permutado pelo Vereador 
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Denninho Silva, para dizer que, nesta sessão, os Vereadores terão a oportunidade de dar por encerrada 

a tramitação do PDU de Vitória. Parabenizou a Secretária Lenise que teve um papel importante de 

liderança na condução dos trabalhos do PDU e destacou que a Câmara de Vitória foi protagonista nesse 

processo. Disse que a Câmara apreciará os quatro pontos restantes do projeto, que foram rejeitados pela 

Prefeitura e salientou o debate sobre a inclusão de uma ZPA em Fradinhos, pedindo que o Veto fosse 

rejeitado. Finalizou solicitando ao Presidente da Câmara que publicasse alguns exemplares do PDU para 

que se divida com a Cidade de Vitória esse importante documento. – Na hora destinada aos Oradores 

Inscritos, foi solicitado pelo Vereador Davi Esmael e aprovado pelo Plenário a supressão da 

mesma 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 Cléber Félix, Roberto Martins, Mazinho 

dos Anjos, Wanderson Marinho, Sandro Parrini, Nathan Medeiros, Fabrício Gandini, Leonil, Denninho Silva, 

Max Da Mata, Davi Esmael, Luiz Paulo Amorim, 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: – Discutido pelos Vereadores Mazinho dos Anjos, Roberto Martins e 

Vinícius Simões. Encaminhado pelos Vereadores Denninho Silva, Davi Esmael, Sandro Parrini, Roberto 

Martins, Mazinho dos Anjos e Leonil, o Veto Parcial ao Projeto de Lei nº. 290/2017, contido no 

processo nº. 11398/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que aprova o Plano Diretor Urbano do 

Município de Vitória e dá outras providências. – Anunciada a Votação na forma do Art. 269 do Regimento 

Interno, o Plenário decidiu: 1º) PELA REJEIÇÃO DO VETO AO ANEXO 02 – MAPA 01 (ILHA DO 

CRISÓGONO) QUE MUDA DE ZPA1 PARA ZEIS1 EM SÃO PEDRO; Veto Rejeitado por 10 Votos 

NÃO e 4 Votos SIM. Justificaram os Votos os Vereadores Denninho Silva, Roberto Martins e Leonil. 2º) 

PELA REJEIÇÃO DO VETO AO ANEXO 02 – MAPA 1 – QUE TRANSFORMA PARTE DO BAIRRO 

FRADINHOS DE ZPA2 EM ZOR 2; Rejeitado por 13 Votos NÃO e 1 Voto SIM. 3º) PELA REJEIÇÃO 

DO VETO AO ART. 33; Rejeitado por 11 Votos NÃO e 3 Votos SIM. 4º) PELA REJEIÇÃO DO VETO 

AO § 8º DO ART. 107. Rejeitado por 11 Votos NÃO e 3 Votos SIM. 5º) PELA REJEIÇÃO DO VETO 

AO ANEXO 02 – MAPA 02 ANEXO 08 – TABELA 01 ANEXO 09 – CRIA TABELA 03 – ANEXO 09 – 

CRIA MAPA 01. Rejeitado por 11 Votos NÃO e 3 Votos SIM. 6º) PELA MANUTENÇÃO DO VETO AO 

ANEXO 21 – INCLUI CONCEITO DE TERRAÇO – JARDIM E PÉ DIREITO. Mantido o Veto por 14 

Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Roberto Martins e Denninho Silva. – A Sessão foi 

suspensa às (17h11min). – Reaberta a Sessão às (17h16min). – Não havendo inscritos para discussão e 

encaminhamento, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi Aprovado por 10 Votos 

Favoráveis o Projeto de Lei nº. 64/2018, 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 Transportes Coletivos, em Espaços adaptados para Pessoas com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida, nos Transportes Coletivos de Vitória”. Comissão de Constituição e Justiça – PELA 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Comissão de acessibilidade – PELA 

APROVAÇÃO. Comissão de Mobilidade Urbana – PELA APROVAÇÃO. Justificou o Voto o Vereador Cléber 

Félix. – Não havendo inscritos para discussão e encaminhamento, submetido a matéria à votação pelo Sr. 

Presidente foi Aprovado por 10 Votos Favoráveis o Projeto de Resolução nº. 4/2018, contido no 

Processo nº. 2555/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael, em conjunto com outros Vereadores, 

que altera o § 2º, do artigo 130 da Resolução 1.919/2013, que trata do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E 

LEGALIDADE. Mesa Diretora – PELA APROVAÇÃO. – 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 agosto 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 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 77ª (septuagésima sétima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 14 (quatorze) dias do mês 

de agosto 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 
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início da Sessão (16:01h), 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, Sandro Parrini, Cléber Félix, Luiz Paulo Amorim e o Sr. Presidente (06) 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 Marcos, Cap 10 vv 13 e 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 deferimento das Indicações nº. 

4352 a 4356, 4358 a 4361, 4385 a 4393/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 4357 e 

4384/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira; 4362 e 4364/2018, de autoria do 

Vereador Leonil; 4363/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 4365/2018, de autoria do 

Vereador Dalto Neves; 4366 a 4382/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros. – Lida, 

discutida e aprovada a Moção nº. 86/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira. – Lido, 

discutido e aprovado o Requerimento de Informação nº. 111/2018, de autoria do Vereador Davi 

Esmael. – Lidos, discutidos e aprovados os Votos de Louvor nº. 215 e 216/2018, de autoria do 

Vereador  Sandro Parrini; 217/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini. – Leitura e 

deferimento do Voto de Pesar nº. 59/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim. – 

(Compareceram os Vereadores Davi Esmael, Wanderson Marinho, Mazinho dos Anjos, Dalto 

Neves, Fabrício Gandini, Leonil e Max Da Mata). – No início do Grande Expediente, na hora destinada 

as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Sandro Parrini, para comunicar que 

foi dado início a um pedido feito através do gabinete, onde solicitou a remarcação da sinalização 

horizontal e vertical ao longo da rua das Palmeiras, rua Daniel Abreu Machado e rua Frederico Gomes, no 

bairro Itararé. Falou que era uma demanda antiga da comunidade e que contou também com a ajuda do 

Vereador Luiz Paulo Amorim. Disse que continuará atento às solicitações das comunidades e buscando 

melhorias para todos, visando sempre o bem-estar dos moradores. – Denninho Silva, para parabenizar 

o Vereador Cléber Félix que será eleito o novo Presidente desta Casa de Leis. Teceu elogios ao Vereador, 

destacando sua humildade e incansável trabalho pelas comunidades. Falou ainda que tem certeza que 

continuará o brilhante trabalho que vem sendo feito pelo Vereador Vinícius Simões. Destacou ainda que é 

um Vereador de rua, que gosta de acordar cedo para verificar de perto as demandas da comunidade. – 

Na hora destinada aos Oradores Inscritos, foi solicitado pelo Vereador Denninho Silva, e 

aprovado pelo Plenário a supressão da mesma 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 Cléber Félix, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, Sandro Parrini, 

Neuzinha de Oliveira, Fabrício Gandini, Leonil, Denninho Silva, Max Da Mata, Davi Esmael, Luiz Paulo 

Amorim, Dalto Neves, Nathan Medeiros 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: Solicitado pelo Vereador Denninho Silva 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Policial Sr. 

Wanderson Borges da Silva. – Discutido pelos Vereadores Leonil, Cléber Félix, Dalto Neves, Roberto 

Martins e Davi Esmael. Encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini e Denninho Silva, submetido a 

matéria à votação pelo Sr. Presidente foi Aprovado por 14 Votos Favoráveis o Projeto de Lei nº. 

13/2018, contido no Processo nº. 888/2018, de autoria do Vereador Leonil, que altera a ementa e inclui 

o Art. 1º a Lei 8.431 de 2013. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E 

LEGALIDADE. Comissão de Acessibilidade – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Educação – PELA 

APROVAÇÃO. Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis – PELA APROVAÇÃO. 

Justificou o Voto o Vereador Leonil. – Encaminhado pelos Vereadores Roberto Martins, Davi Esmael e 

Sandro Parrini, submetido à votação pelo Sr. Presidente foi Aprovado por 14 Votos Favoráveis o 

Precedente Regimental nº. 09/2018, que dispõe sobre desistência de chapa apresentada 

tempestivamente para concorrer à eleição de renovação da mesa diretora na forma do art. 29 do 

Regimento Interno e supre omissão regimental sobre inexistência de chapa para concorrer o pleito do 

segundo biênio da legislatura. – Discutido pelos Vereadores Davi Esmael, Leonil e Dalto Neves, em 

Discussão Especial o Projeto de Lei nº 133/2018, contido no Processo nº. 7304/2018, de autoria do 

Vereador Leonil, que proíbe o aumento das passagens de ônibus coletivos no Município de Vitória seja 

fixado acima da inflação e acima do índice de reajuste do Salário Mínimo. – Esgotada a Pauta da Ordem 



DIÁRIO OFICIAL 

LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Câmara Municipal de Vitória 

Vitória (ES), Sexta-feira, 05 de Outubro de 2018 

24 

www.cmv.es.gov.br/diario 

 

Edição: 871    Ano VI 

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 15 (quinze) de agosto 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 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

ATA da 78ª (septuagésima oitava) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 15 (quinze) dias do mês de 

agosto 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 Vereador Luiz Paulo Amorim, solicitou o 

registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. 

Vereadores Roberto Martins, Denninho Silva, Sandro Parrini, Cléber Félix, Mazinho dos Anjos e o Sr. 

Presidente em exercício (06) 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 da Sabedoria, Cap 12 vv 16. – 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. 1779/2018, de autoria do Vereador Davi 

Esmael. – Leitura e deferimento da Solicitação de Audiência Pública nº. 46/2018, de autoria do 

Vereador Sandro Parrini. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 4394 a 4409 e 4417 a 

4434/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 4410 e 4436 a 4444 e 4446/2018, de autoria do 

Vereador Dalto Neves; 4411 a 4413 e 4447 a 4450/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo 

Amorim; 4414/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata; 4415 e 4416/2018, de autoria do 

Vereador Wanderson Marinho; 4435, 4445, 4452 a 4455/2018, de autoria do Vereador Leonil; 

4451/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini. – Lido, discutido e aprovado o Requerimento 

de Informação nº. 112/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões. – Lido, discutido e aprovados 

os Votos de Louvor nº. 218 e 219/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. – (Compareceram 

os Vereadores Davi Esmael, Wanderson Marinho, Dalto Neves, Fabrício Gandini, Leonil, Max Da 

Mata, Nathan Medeiros, Neuzinha de Oliveira e Vinícius Simões). – No início do Grande 

Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores 

Roberto Martins, discorreu sobre o Veto do Prefeito Luciano Rezende a um projeto de sua autoria, que 

dispõe sobre a padronização de câmeras de monitoramento colocadas em frente a prédios públicos na 

Cidade de Vitória. Disse que espera que os Vereadores se preocupem com a segurança na cidade e 

derrubem o Veto quando este for apreciado na Câmara. Finalizou dizendo que já esperava por esse Veto e 

que não espera a sanção, pelo Prefeito Luciano Rezende, a nenhum dos seus projetos, pois os projetos de 

sua autoria que foram aprovados nesta Casa ou eram projetos de Resolução ou tiveram o Veto derrubado. 

– Davi Esmael, para externar seu contentamento com a eleição da nova Mesa Diretora da Casa. Disse da 

importância de se compreender que o interesse público deve permanecer nos atos dos políticos. Deseja ao 

Vereador Cléber Félix sucesso, agradecendo o apoio dos Vereadores.  (Assumiu a presidência o Sr. 

Presidente Vinícius Simões). – Na hora destinada aos Oradores Inscritos, assomou a Tribuna os 

Vereadores Mazinho dos Anjos, para falar sobre mais um caso de arrombamento de loja na Região da 

Praia do Canto. Disse que a loja fica na Avenida Rio Branco, uma das principais avenidas da cidade e foi 

arrombada pela terceira vez. Falou também que existem muitas pessoas em situação de rua na região e 

nada é feito para dar dignidade para essas pessoas. Discorreu também sobre a necessidade de unir forças 

para resolver a questão do Campo do Santa Cruz. Finalizou dizendo que é preciso resolver a situação 

entregando aquela área, de alguma forma, para a comunidade. – Denninho Silva no tempo 

permutado pelo Vereador Sandro Parrini, para novamente discursar sobre a falta de segurança que 

nossa cidade, nosso estado e nosso país vivenciam. Lamenta a falta de políticas públicas para que de uma 

vez por todas essa questão da impunidade seja resolvida. – Nathan Medeiros pelo tempo de (5 min) 

cedido pelo Vereador Davi Esmael, permutado com o Vereador Sandro Parrini, parabenizou a fala 

do Vereador Denninho Silva, sobre a Polícia Militar e discorreu também sobre a importância da Guarda 

Municipal para o Município de Vitória. Disse que a Guarda Municipal de Vitória vem fazendo um serviço de 

excelência, muitas vezes colocando suas vidas em risco, trabalhando para trazer dignidade para a 

população. Falou também que fez uma reunião com o Secretário da Central de Serviços. Destacou que 
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nessa reunião foi possível tratar sobre alguns assuntos importantes para a Grande São Pedro. Finalizou 

dizendo que uma das propostas levantadas na reunião foi a construção de um atracadouro na Orla de São 

Pedro, facilitando a vida dos pescadores da região. – 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, Roberto Martins, Mazinho 

dos Anjos, Wanderson Marinho, Sandro Parrini, Neuzinha de Oliveira, Fabrício Gandini, Leonil, Denninho 

Silva, Max Da Mata, Davi Esmael, Luiz Paulo Amorim, Dalto Neves, Nathan Medeiros e o Sr. Presidente 

Vinícius Simões. (15 Vereadores). –Solicitado pelo Vereador Dalto Neves 1 minuto de silêncio pelo 

falecimento da Sra. Pâmela. – Com a presença de 15 (quinze) Vereadores, a presidência deu por aberta a 

Ordem do Dia, com as seguintes deliberações:  – Discutido pelos Vereadores Max Da Mata, Fabrício 

Gandini, Neuzinha de Oliveira, Dalto Neves, Roberto Martins e Mazinho dos Anjos. Encaminhado pelos 

Vereadores Sandro Parrini, Leonil e Dalto Neves, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi 

Aprovado por 13 Votos SIM e 1 Abstenção o Projeto de Lei nº. 309/2017, contido no Processo nº. 

12201/2017, de autoria do Vereador Max Da Mata, que cria áreas de proteção ao ciclista de competição 

– APCCS nas vias públicas e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça – PELA 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Políticas Urbanas – PELA APROVAÇÃO. 

Comissão de Mobilidade Urbana – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Esporte e Lazer – PELA 

APROVAÇÃO. – Encaminhado pelos Vereadores Roberto Martins, Denninho Silva, Sandro Parrini, Davi 

Esmael, Neuzinha de Oliveira, Mazinho dos Anjos e Wanderson Marinho, submetido pelo Sr. Presidente à 

Votação Nominal Eletrônica e por Ordem Alfabética, foi Aprovado por 15 Votos Favoráveis o 

Requerimento nº. 1782/2018, contido no Processo nº. 7539/2018, de autoria do Vereador Cléber 

Félix e outros. Chapa Única – Eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da 18ª Legislatura. Após a 

votação o Sr. Presidente concedeu o tempo de 5 minutos para os Vereadores manifestarem seu apoio à 

chapa eleita. (Assumiu a presidência o Vereador Denninho Silva para que o Sr. Presidente Vinícius Simões 

assomasse à Tribuna para manifestar seu apoio à chapa eleita). (Assumiu a presidência o Sr. Presidente 

Vinícius Simões) – 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 agosto 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 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. 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

ATA da 79ª (septuagésima nona) 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 agosto 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 (16:08h), 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, Sandro Parrini, Mazinho dos Anjos, Luiz Paulo Amorim, Max Da Mata, Fabrício Gandini e o Sr. 

Presidente (08) Vereadores), o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador Max 

Da Mata, 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 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. – Lido a seguir o Expediente Interno constando: Leitura e 

encaminhamento do Projeto de Lei nº. 138/2018, de autoria da Comissão de Desburocratização e 

Empreendedorismo; 139/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 140/2018, de autoria da 

Prefeitura Municipal de Vitória; 141/2018, de autoria dos Vereadores Davi Esmael, Sandro Parrini, 

Roberto Martins e Mazinho dos Anjos. – Leitura e deferimento do Requerimento nº. 1783/2018, 

de autoria da Comissão de Políticas Urbanas. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 

4456/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 4457/2018, de autoria do Vereador Vinícius 

Simões; 4458/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho; 4459 e 4460/2018, de autoria do 

Vereador Leonil. – (Compareceram os Vereadores Davi Esmael, Wanderson Marinho, Leonil, 

Nathan Medeiros, Neuzinha de Oliveira e Cléber Félix). – No início do Grande Expediente, na hora 

destinada as Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos, foi solicitado pelo Vereador Denninho 
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Silva 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 Cléber Félix, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, Sandro 

Parrini, Neuzinha de Oliveira, Fabrício Gandini, Leonil, Denninho Silva, Max Da Mata, Davi Esmael, Luiz 

Paulo Amorim, Nathan Medeiros 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 Denninho Silva, Sandro Parrini, Davi Esmael, (Assumiu a 

presidência o Vereador Luiz Paulo Amorim para o Sr. Presidente Vinícius Simões discutir a matéria) 

Vinícius Simões e Mazinho dos Anjos. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). 

Encaminhado pelos Vereadores Leonil e Roberto Martins, submetido a matéria à votação pelo Sr. 

Presidente foi Aprovado por 10 Votos Favoráveis 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 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Justificaram os Votos os Vereadores Leonil, 

Denninho Silva e Cléber Félix. – Discutido pelos Vereadores Denninho Silva e Wanderson Marinho. 

Encaminhado pelos Vereadores Roberto Martins e Sandro Parrini, submetido a matéria à votação pelo Sr. 

Presidente foi Aprovado por 10 Votos Favoráveis 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 em Vitória. Justificou o Voto o 

Vereador Luiz Pulo 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 21 (vinte e um) de agosto 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 dezesseis horas e cinquenta 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 80ª (octogésima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª (décima 

oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de 

agosto 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 em exercício o Vereador Mazinho dos Anjos, solicitou o 

registro eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. 

Vereadores Roberto Martins, Denninho Silva, Luiz Paulo Amorim, Fabrício Gandini, Wanderson Marinho, 

Neuzinha de Oliveira, Cléber Félix 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 139 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. – Lido a seguir o Expediente 

Interno constando: Leitura e encaminhamento dos Projetos de Lei nº. 142/2018, de autoria do 

Vereador Leonil; 143/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim. – Leitura e deferimento do 

Requerimento nº. 1784/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões. – Leitura e deferimento das 

Indicações nº. 4486 a 4494 e 4498/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 4495 a 

4497/2018, de autoria do Vereador Leonil; 4499 a 4534/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 

4624/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 4575/2018; de autoria do Vereador Denninho 

Silva. – Leitura e deferimento da solicitação de Tribuna Livre nº. 9/2018, de autoria do Vereador 

Vinícius Simões. – Lido, discutido e aprovado os Votos de Louvor nº. 226 a 239/2018, de autoria do 

Vereador Davi Esmael; 240 a 244/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. (Compareceram os 

Vereadores Sandro Parrini, Luiz Paulo Amorim, Max Da Mata, Dalto Neves, Vinícius Simões e 

Nathan Medeiros). – No início do Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias 

assomou a Tribuna os Vereadores Sandro Parrini, discorreu sobre projeto de sua autoria que 

dispunha sobre a implantação de bolsões de motocicletas. Relatou que o projeto foi vetado e, na 
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oportunidade, solicitou que o Veto fosse mantido e ficou acordado que os bolsões seriam implantados em 

caráter experimental. Pediu aos líderes do Prefeito que levassem essa demanda ao Prefeito, pois já se 

passarem onze meses e ainda não foram feitas as demarcações. Finalizou agradecendo a atenção de 

todos os Vereadores. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – Wanderson Marinho, 

para externar seu descontentamento com o momento atual da política. Lamentou a falta de respeito e de 

comprometimento por parte de alguns políticos, reafirmando que a falta de reciprocidade vem da falta de 

respeito. Mas, reitera que não vai falta com seu comprometimento porque tem um projeto de gratidão. 

Por fim, disse que vai continuar cumprindo seus compromissos e que a justiça divina é a que toca o 

coração das pessoas. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos foi solicitado pelo Vereador Roberto 

Martins 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 Cléber Félix, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, Sandro Parrini, 

Neuzinha de Oliveira, Fabrício Gandini, Leonil, Max Da Mata, Davi Esmael, Luiz Paulo Amorim, Nathan 

Medeiros, 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: – 

Discutido pelo autor o Vereador Sandro Parrini foi Aprovado por Votação Simbólica o Projeto de Lei 

nº. 237/2017, contido no Processo nº. 9668/2017, de autoria do Vereador Sandro Parrini, que altera a 

redação do inciso I, e inclui o § 4º ao artigo 43 da Lei 6.080 de 29 de dezembro de 2003, Código de 

Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA 

APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – Solicitado pelo autor da matéria e aprovado pelo Plenário foi 

retirado da pauta o Projeto de Lei nº. 24/2018, contido no Processo nº. 1443/2018, de autoria do 

Vereador Dalto Neves, que dispões sobre os procedimentos para higienização dos carrinhos de compras 

utilizados pelos clientes de supermercados e similares no âmbito do município de Vitória e dá outras 

providências. – Discutido pelos Vereadores Cléber Félix, Max Da Mata, Neuzinha de Oliveira, Davi Esmael 

e Roberto Martins, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi Aprovado por 10 Votos SIM 2 

Votos NÃO e 1 Abstenção o Projeto de Lei nº. 84/2018, contido no Processo nº. 4914/2018, de 

autoria do Prefeito Municipal, que institui no Município de Vitória o Projeto “A Arte é Nossa”. Comissão 

de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Cultura e 

Turismo – PELA APROVAÇÃO. Comissão de Finanças – PELA APROVAÇÃO. Justificou o Voto o 

Vereador 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 22 (vinte e dois) de agosto 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 dezesseis horas e cinquenta 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 81ª (octogésima primeira) 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 agosto 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 

Roberto Martins, Sandro Parrini, Cléber Félix, Mazinho dos Anjos, Wanderson Marinho, Denninho Silva, 

Fabrício Gandini 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 37 vv 5. – Ata da 

Sessão anterior aprovada como redigida e incluída no site da Câmara Municipal de Vitória para posterior 

publicação no Diário Oficial Legislativo da Câmara Municipal. – Lido a seguir o Expediente Interno 

constando: – Leitura e deferimento do Requerimento nº. 1785/2018, de autoria do Vereador 

Wanderson Marinho. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 4656 a 4667 e 4669/2018, de 

autoria do Vereador Dalto Neves; 4668/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 4670 a 

4684/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros; 4685/2018, de autoria do Vereador Sandro 
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Parrini. – Lido, discutido e aprovado os Requerimentos de Informação nº. 115 e 116/2018, de 

autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Lido, discutido e aprovado os Votos de Louvor nº. 245 a 

247/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. (Compareceram os Vereadores Luiz Paulo 

Amorim, Max Da Mata, Leonil, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros e Dalto Neves). – No início 

do Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Srs. 

Vereadores Sandro Parrini, no tempo permutado pelo Vereador Mazinho dos Anjos, para falar 

sobre a prestação de contas do prefeito Luciano Rezende. Disse que o respeito imperou durante a 

prestação de contas e a função dos Vereadores foi cumprida com relação às cobranças e às demandas 

que cada um acha pertinente e todos os questionamentos foram respondidos pelo Prefeito. Discorreu 

também sobre audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde. Relatou que pôde 

constatar que os investimentos na área da saúde estão sendo muito bem aplicados pelo Prefeito através 

da Secretária Cátia Lisboa, que está fazendo um excelente trabalho na Cidade de Vitória. Finalizou 

externando o desejo de que a partir do próximo ano a Cidade de Vitória possa ter uma parceria com o 

Governo do Estado. – Mazinho dos Anjos, no tempo permutado pelo Vereador Sandro Parrini, 

primeiramente para parabenizar o morador e Presidente da Associação de Moradores da Enseada do Suá 

pela 2ª edição do jornal que divulga os feitos naquela região. Solicitou do Executivo Municipal um olhar 

mais atencioso para a Curva da Jurema. Disse que os quiosques estão abandonados e que a 

acessibilidade continua precária. Por fim, também clamou por mais segurança com a presença da Guarda 

Municipal. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores Roberto 

Martins, parabenizou o jornal da Associação de Moradores da Enseada do Suá. Agradeceu a menção feita 

em relação a tentativa de se aprovar na Casa o que era o desejo dos moradores da Enseada do Suá no 

tocante ao PDU. Discorreu sobre reportagem veiculada no ESTV Primeira Edição que tratou sobre a 

situação calamitosa por que passa a Cidade de Vitória em relação às pessoas em situação de rua. Disse 

que o que chamou a sua atenção na reportagem foi que, segundo a jornalista, a Prefeitura teria 

informado que o grande problema é que essas pessoas resistem em querer se dirigir aos abrigos, quando, 

na verdade, a cidade não possui abrigos o suficiente para abrigar todos os moradores de rua. Finalizou 

dizendo que esse problema não é só do Município de Vitória, é uma questão metropolitana. (Assumiu a 

presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim). – Nathan Medeiros, para falar que o seu sonho está 

virando realidade. Disse que o campo no parque Baia Noroeste está ficando lindo. Agradeceu a todas as 

lideranças e moradores que contribuíram para que isso fosse possível e a Prefeitura Municipal de Vitória 

por entender a necessidade da população, resgatando o lazer, o bem-estar, a dignidade e o sorriso de 

cada munícipe daquela região. – Davi Esmael, para desejar que os Vereadores continuem construindo 

uma relação harmoniosa. – Esgotado o tempo do Pequeno e Grande Expediente e com 

encerramento da segunda fase dos trabalhos (Grande Expediente), o Sr. Presidente em exercício 

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, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, 

Sandro Parrini, Davi Esmael, Fabrício Gandini, Dalto Neves, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, 

Denninho Silva, Vinícius Simões e o Sr. Presidente em exercício Sr. Luiz Paulo Amorim. (12 

Vereadores). – Com a presença de 12 (doze) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do 

Dia, com as seguintes deliberações: – Solicitado pelo Vereador Davi Esmael e aprovado pelo plenário a 

Votação em Bloco dos Projetos abaixo relacionados. – Discutidos pelo autor Vereador Denninho Silva, 

os Projetos de Lei nº. 45/2018, contido no processo nº. 3299/2018, de autoria do Vereador Denninho 

Silva, que denomina logradouro público no bairro Goiabeiras. Rua Antônio de Almeida Gouveia. Comissão 

de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE; 49/2018, contido no 

processo nº. 3303/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva, que denomina logradouro público no 

bairro Goiabeiras. Rua José Sales. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE 

E LEGALIDADE. Submetido as matérias à Votação em Bloco pelo Sr. Presidente foram as mesmas 

Aprovada por 11 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Denninho Silva e Cléber Félix. 

(Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – Encaminhado pelos Vereadores Fabrício 

Gandini, Leonil e Roberto Martins foi Aprovado por 12 Votos Favoráveis, o Requerimento de 

Urgência ao Projeto de Lei nº 103/2018, contido no Processo nº 5783/2018, de autoria do Vereador 

Fabrício Gandini, que altera o artigo 2º inciso IV da Lei nº. 7.534 de 21 de julho de 2008, passando a 

contar com a licença sem vencimento. – Encaminhado pelos Vereadores Mazinho dos Anjos, Sandro 

Parrini, Leonil e Denninho Silva, foi Aprovado por 12 Votos Favoráveis, o Requerimento de Urgência 

ao Projeto de Resolução nº 19/2018, contido no Processo nº 7203/2018, de autoria do Vereador 
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Mazinho dos Anjos e outros, que dispõe sobre a criação da “Frente Parlamentar de Enfrentamento à 

situação de Rua”, no âmbito da Câmara Municipal de Vitória, na forma de Resolução nº. 1.859/2009. – 

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 

agosto 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 82ª (octogésima segunda) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 28 (vinte e oito) dias do 

mês de agosto 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 

Roberto Martins, Sandro Parrini, Cléber Félix, Mazinho dos Anjos, Fabrício Gandini, Luiz Paulo Amorim, 

Max Da Mata, Leonil, Davi Esmael e o Sr. Presidente (10) 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 Salmos, Cap 13 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. 144 a 146/2018, de autoria 

do Vereador Dalto Neves. – Leitura e deferimento dos Requerimentos nº. 1786/2018, de autoria do 

Vereador Davi Esmael; 1787/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins. – Leitura e 

deferimento das Indicações nº. 4686/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 

4687/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 4688/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo 

Amorim; 4689 e 4692 a 4727/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 4690 e 4691/2018, de 

autoria do Vereador Vinícius Simões. – Lido, discutido e aprovado os Requerimentos de Informação 

nº. 117/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 118/2018, de  autoria do Vereador Mazinho 

dos Anjos. – Lido, discutido e aprovado os Votos de Louvor nº. 248/2018, de autoria do Vereador 

Vinícius Simões; 249/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. (Compareceram os 

Vereadores Leonil, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, Wanderson Marinho e Dalto Neves). 

– No início do Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias os Vereadores 

escritos declinaram. (Solicitado pelo Vereador Leonil 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Capitão 

Amorim, seu sobrinho Sr. Douglas e o jovem Vitor Gabriel) – Na hora destinada aos Oradores Inscritos 

assomou a Tribuna os Vereadores Leonil, no tempo permutado pelo Vereador Fabrício Gandini 

para falar que o último final de semana foi de muita tristeza para a comunidade do Bairro de Santa 

Martha. Relatou que na sexta-feira o Capitão Amorim, uma grande liderança do bairro, faleceu vítima de 

um infarto fulminante. Disse que a comunidade perdeu um grande homem, que deixou um legado 

enorme. Relatou ainda que um dia depois, no sábado, o sobrinho do Capitão Amorim, Douglas, também 

faleceu vítima de complicações renais, causando muita dor para a família. Falou também sobre o 

assassinato de um jovem de apenas quatorze anos, também morador de Santa Martha, morto a tiros no 

bairro vizinho. Finalizou pedindo que fosse respeitado um minuto de silêncio em memória dessas três 

pessoas. – Cléber Félix, (5 min) Deixou registrado o seu pesar pelo falecimento do Capitão Amorim. 

Disse que Amorim era uma pessoa muito prestativa, muita amiga. Registrou também o seu pesar pela 

morte do Douglas, que era sobrinho do Capitão Amorim e faleceu devido a complicações renais e pelo 

jovem de quatorze anos que foi assassinado no Bairro Andorinhas no último domingo. Fez um apelo às 

autoridades para que possam abrir os olhos e investir nas crianças, adolescentes e jovens. Disse que é 

preciso investir em políticas públicas para as regiões mais carentes. Finalizou agradecendo aos colegas 

Vereadores pela surpresa que fizeram em razão do seu aniversário de quarenta e seis anos. (Assumiu a 

presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo Amorim) – Vinícius Simões, fez uma reflexão sobre o atual cenário 

da política brasileira em que é visível o desinteresse da população em relação ao tema. Disse que, 

historicamente, houve um afastamento proposital entre o povo e a política e hoje muitas pessoas têm 

medo de participar de alguma forma e acham, muitas vezes, que todos que entram para o meio acabam 

por se corromper. Ponderou que a maioria dos políticos mal intencionados já tinham essa índole antes 
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mesmo de entrar na política e apenas encontraram uma forma de trabalhar para satisfazer seus 

interesses pessoais. Finalizou dizendo que a Câmara de Vitória é um exemplo para o país, pois seus 

membros não gozam de nenhum privilégio e isso precisa ser dito para que a população volte a acreditar 

nos bons políticos. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simoes) – Denninho Silva, no 

tempo de (1:30min) cedido pelo Vereador Vinícius Simões chamou a atenção dos demais 

Vereadores para a Avenida Adalberto Simão Nader. Disse que após a ampliação da avenida os moradores 

da região vêm sofrendo constantemente com a escuridão no local. Relatou que o problema é que o 

sistema de iluminação se encontra apagado há três meses e a Infraero ainda não resolveu esse problema. 

Finalizou dizendo que todos os dias recebe reclamações dos moradores e ninguém faz nada para resolver 

o problema. – 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, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Sandro Parrini, Davi 

Esmael, Fabrício Gandini, Dalto Neves, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, Luiz Paulo Amorim, 

Wanderson Marinho, Max Da Mata, Denninho Silva e o Sr. Presidente Sr. 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 Marinho, Max Da Mata, Dalto 

Neves, Neuzinha de Oliveira e Sandro Parrini o Veto Total ao Projeto de Lei nº. 150/2017, contido no 

Processo nº. 5646, de autoria do Vereador Wanderson Marinho, que dispõe sobre a reserva de assentos 

oferecidos ao público para idosos e pessoas com deficiência nos estabelecimentos comerciais que 

especifica no âmbito do município de Vitória e, dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça 

– PELA REJEIÇÃO DO VETO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o Veto Rejeitado 

por 9 Votos NÃO 2 Votos SIM e 1 Abstenção. – Com o Requerimento de Regime de Urgência 

aprovado em Sessão anterior ao Projeto de Lei nº. 103/2018, contido no Processo nº. 5783/2018, de 

autoria do Vereador Fabrício Gandini, que altera o artigo 2º inciso IV da lei nº. 7.534 de 21 de julho de 

2008, passando a contar com a licença em vencimentos. 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 Educação – PELA APROVAÇÃO. Encaminhado pelo Vereador Sandro 

Parrini, submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi a mesma Aprovada por 12 Votos 

Favoráveis. – Com o Requerimento de Regime de Urgência aprovado em Sessão anterior ao Projeto 

de Resolução nº. 19/2018, contido no Processo nº. 7203/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos 

Anjos, que dispõe sobre a criação da “Frente Parlamentar de Enfrentamento à situação de Rua”, no 

âmbito da Câmara Municipal de Vitória, na forma de Resolução nº. 1.859/2009. Encaminhado pelo Sr. 

Presidente às Comissões pertinentes que ofereceram os seguintes pareceres: Comissão de Constituição e 

Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Comissão de Cidadania e Direitos Humanos 

– PELA APROVAÇÃO. Encaminhado pelo Vereador Leonili, submetido a matéria à votação pelo Sr. 

Presidente foi a mesma Aprovada por 10 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores Luiz 

Paulo Amorim e Leonil. – Discutido pelo Vereador Roberto Martins o Projeto de Lei nº. 24/2018, 

contido no Processo nº. 1443/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves, que dispões sobre os 

procedimentos para higienização dos carrinhos de compras utilizados pelos clientes de supermercados e 

similares no âmbito do município de Vitória e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça – 

PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi 

a mesma Aprovada por 10 Votos Favoráveis. – Encaminhado pelo autor da matéria foi Aprovado por 

7 Votos SIM, 2 Votos NÃO e 1 Abstenção o Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº 

139/2018, contido no Processo nº 7660/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves, que altera o Art. 2º 

da Lei Municipal nº. 8.812 de 24 de abril de 2015. – 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 29 (vinte e nove) de agosto 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 minutos). Do que, para constar, foi lavrada a 

presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e pelo Sr. Secretário da Mesa e pela 

Redatora de Atas Plenárias. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
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ATA da 83ª (octogésima terceira) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 29 (vinte e nove) dias do 

mês de agosto 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 

Roberto Martins, Sandro Parrini, Mazinho dos Anjos, Davi Esmael, Wanderson Marinho e o Sr. Presidente 

(06) 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 13 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. 147 e 148/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini. 

– Leitura e encaminhamento do Projeto de Resolução nº. 20/2018, de autoria do Vereador 

Roberto Martins. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 4728 a 4736/2018, de autoria do 

Vereador Cléber Félix; 4737 a 4739, 4743 e 4744/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 

4740, 4741 e 4745 a 4748, 4750, 4764 e 4771/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 

4742, 4749 e 4753, 4770 e 4772/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 4751/2018, de 

autoria do Max Da Mata; 4754 e 4755/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 4756 a 

4760 e 4763/2018, de autoria do Vereador Leonil; 4761 e 4769/2018, de autoria do Vereador 

Roberto Martins; 4762/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 4765 a 4768/2018, de 

autoria do Vereador Nathan Medeiros; – Lido, discutido e aprovado o Requerimento de Informação 

nº. 119/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos. – Leitura e deferimento do Voto de Pesar 

nº. 60/2018, de autoria do Vereador Nathan Medeiros pelo falecimento do Sr. José Marcos de Assis. 

(Compareceram os Vereadores Luiz Paulo Amorim, Denninho Silva, Cléber Félix, Fabrício 

Gandini, Leonil, Max Da Mata, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros e Dalto Neves). – No início 

do Grande Expediente, na hora destinada as Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os 

Vereadores Denninho Silva, para primeiramente parabenizar o Vereador Mazinho por defender e 

discutir a causa dos moradores em situação de rua. Falou novamente sobre a segurança pública. 

Reafirmou que as nossas leis são ineficazes e sonha um dia que tudo fique bem. Parabenizou os feitos da 

Secretaria Estadual de Segurança Pública. – Roberto Martins, para falar que fez nova blitz em mais uma 

escola do Município de Vitória, desta vez na EMEF Marechal Mascarenhas de Moraes, no Bairro Maria Ortiz. 

Disse que, como sempre, a reclamação mais constante é em relação à valorização dos professores e à 

queda do valor real do salário. Destacou que a escola apresenta problemas estruturais e precisa passar 

por reformas no telhado e no teto, que está acometido por infiltrações. Falou também que a escola tem 

dois andares e nenhuma rampa ou elevador para o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção. 

Finalizou dizendo que espera que sua fala chegue até o Prefeito para que possam ser resolvidos os 

problemas apresentados. (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 Mazinho dos Anjos discorreu sobre os feitos desta Casa em relação aos moradores em 

situação de rua. Destacou que essas pessoas precisam de emprego e dignidade e a Câmara vai dar sua 

contribuição.(Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – Dalto Neves, fez menção à fala 

do Vereador Vinícius Simões, que tratou sobre as pessoas que se encontram em situação de rua. Disse 

que conhece parte das dificuldades delas e que é preciso dar oportunidades, pois, embora não estejam 

trabalhando, muitas delas têm dignidade de exercer qualquer trabalho. Destacou também a fala do 

Vereador Denninho Silva, que tratou do tema do bem estar animal. Afirmou que é um defensor da causa 

animal e que não entende como existem seres humanos que têm coragem de maltratar animais. Finalizou 

dizendo que Vitória está repleta de animais abandonados na rua, principalmente nas comunidades 

carentes e que é preciso políticas públicas para evitar a proliferação desses animais. – Mazinho dos 

Anjos, no tempo permutado pelo Vereador Vinícius Simões primeiramente para solicitar do 

Executivo Municipal a possibilidade da mudança do ponto do ônibus que fica em frente a Prefeitura 

Municipal de Vitória, pois, o mesmo pode causar graves acidentes pela sua localização. Discorreu sobre a 

iniciativa da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo que tem como objetivo implantar o 

Projeto Revogação. Disse que o objetivo do mesmo é modernizar a legislação municipal visando garantir a 

eficácia de sua aplicação, a segurança jurídica, a simplificação das leis existentes e a eliminação das que 
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não fazem mais sentido para o município, facilitando, assim, a vida dos cidadãos. – 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, Mazinho dos Anjos, Cléber Félix, Fabrício Gandini, Nathan Medeiros, Neuzinha de 

Oliveira, Dalto Neves e o Sr. Presidente Sr. Vinícius Simões. (09 Vereadores). – Com a presença de 

09 (nove) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: – 

Solicitado pelo autor e aprovado pelo plenário a retirada do Projeto de Lei nº. 139/2018, contido no 

Processo nº. 7660/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves, que altera o Art. 2º da Lei Municipal nº. 

8.812 de 24 de abril de 2015. – Não havendo Vereadores inscritos para discutir e encaminhar o Projeto 

de Resolução nº. 16/2018, contido no Processo nº. 6781/2018, de autoria da Mesa Diretora, que 

altera a resolução nº. 1952, de 07 de abril de 2016. Comissão de Constituição e Justiça – PELA 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi a 

mesma Aprovada por 09 Votos Favoráveis. – Encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini e Dalto 

Neves, foi Aprovado por 09 Votos Favoráveis, o Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº 

148/2018, contido no Processo nº 8069/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que 

acrescenta o inciso VII no artigo 2º da Lei nº. 7.534, de 21 de julho de 2008, passando a contar com a 

licença sem vencimentos para os servidores da saúde. – 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 agosto 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 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 84ª (octogésima quarta) 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 

agosto 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 em exercício o Vereador Cléber Félix, solicitou o registro 

eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores 

Roberto Martins, Sandro Parrini, Mazinho dos Anjos, Vinícius Simões, Denninho Silva, Max Da Mata, 

Fabrício Gandini e o Sr. Presidente (08) Vereadores), o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e 

solicitou do Sr. Vereador Vinícius Simões, 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 18 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 do Projeto de Resolução nº. 21/2018, de autoria dos 

Vereadores Sandro Parrini, Roberto Martins, Dalto Neves, Nathan Medeiros e Vinícius Simões. –  

Leitura e deferimento do Requerimento nº. 1788/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de 

Vitória. – Leitura e encaminhamento do Administrativo nº. 581/2018, de autoria da Prefeitura 

Municipal de Vitória. – Leitura e deferimento das solicitações de Audiências Públicas nº. 50/2018, 

de autoria do Vereador Roberto Martins; 51/2018, de autoria do Vereador Denninho Silva. – Leitura 

e deferimento das Indicações nº. 4773 e 4774/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira; 

4775, 4776 e 4781, 4783, 4785 a 4787/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 4777 e 

47778/2018, de autoria do Vereador Wanderson Marinho; 4779 e 4780/2018, de autoria do 

Vereador Leonil; 4784/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata; 4788 e 4789/2018, de autoria 

do Vereador Denninho Silva. – Leitura e deferimento do Voto de Pesar nº. 61 e 62/2018, de autoria 

do Vereador Leonil pelo falecimento do Sr. Douglas da Silva de Amorim e Sr Wilson José da Siva Amorim. 

(Compareceram os Vereadores Luiz Paulo Amorim, Neuzinha de Oliveira, Nathan Medeiros, 

Davi Esmael, Wanderson Mrinho e Dalto Neves). Solicitado pelo Vereador Max Da Mata 1 min de 

silêncio pelo falecimento do Sr. Marcos Murad. – No início do Grande Expediente, na hora destinada as 

Lideranças Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Max Da Mata, discorreu sobre evento 

ocorrido na Prefeitura de Vitória para o lançamento do programa de voluntariado Vitória do Bem. Lembrou 

que, há duas semanas, já tinha dado a notícia de que esse lançamento ocorreria e que tinha participado 
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de reuniões com secretários para tratar da segurança do município e da questão das pessoas que se 

encontram em situação de rua. Finalizou dizendo que esse é um problema de todos os setores da cidade e 

que todos podem fazer a diferença em relação a esse tema, inclusive o setor produtivo, em articulação 

com a sociedade e órgãos não governamentais. – Davi Esmel, para manifestar seus pêsames a família 

Murad pelo falecimento do empresário Marcos Murad. Disse que o guerreiro descansou depois de muito 

lutar. (Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões). – Na hora destinada aos Oradores 

Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores Denninho Silva, Fez um agradecimento ao Major Carlos 

Magno, que comanda a polícia canina. Agradeceu também ao Coronel Ramalho por ter atendido o pedido 

da comunidade e já estão sendo feitas, como solicitado, várias ações da cavalaria na região da Grande 

Goiabeiras. Finalizou convidando a todos para a 9ª festa das crianças da Grande Goiabeiras, que ocorrerá 

no dia vinte e nove de setembro, das quatorze às vinte horas. – Mazinho dos Anjos, primeiramente 

para agradecer ao Secretário Aranda da Central de Serviços, os reparos feitos nas ruas da Mata da Praia. 

Solicitou ao Executivo Municipal que a Praça da Ciência estenda também seu horário de funcionamento 

nos finais de semana e feriados. Falou que fez uma Indicação a Prefeitura Municipal de Vitória sugerindo a 

instalação e expansão de equipamentos multifuncionais em alguns pontos estratégicos. Por fim, disse de 

um Projeto de Lei que sugere adequação à legislação dos prazos em dias úteis da Prefeitura Municipal de 

Vitória, onde desde já pede apoio desta Casa de Leis. – Cléber Félix, para falar que esteve presente na 

inauguração do projeto Vitória do Bem – programa de voluntariado, lançado pela Prefeitura de Vitória. 

Elogiou o discurso feito pelo Presidente da Câmara, Vinícius Simões, durante o evento. Apresentou a ideia 

de implantar na Casa uma maneira de reconhecimento a todos os que já foram Presidente da Câmara. 

Finalizou sua fala destacando o bom trabalho prestado pelo Secretário Aranda, que assumiu a Central de 

Serviços, e pela equipe da Secretaria.  – 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, Mazinho dos Anjos, Cléber 

Félix, Fabrício Gandini, Nathan Medeiros, Luiz Paulo Amorim, Wanderson Marinho, Denninho Silva e o Sr. 

Presidente Sr. 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. 148/2018, contido no 

Processo nº. 8069/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini, que acrescenta o inciso VII no artigo 

2º da Lei nº. 7.534, de 21 de julho de 2008, passando a contar com a licença sem vencimentos para os 

servidores da saúde. 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 Saúde e Assistência Social – PELA APROVAÇÃO. Discutido pelos Vereadores Dalto Neves e 

Denninho Silva. Encaminhado pelo Vereador  Sandro Parrini, submetido a matéria à votação pelo Sr. 

Presidente foi a mesma Aprovada por 10 Votos Favoráveis. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador 

Mazinho dos Anjos). – Discutido pelo Vereador Vinícius Simões. Encaminhado pelos Vereadores Sandro 

Parrini e Vinícius Simões o Projeto de Lei nº. 53/2018, 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 CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM 

EMENDA. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente Vereador Mazinho dos Anjos foi a mesma 

Aprovada por 09 Votos Favoráveis. – Discutido pelos Vereadores Roberto Martins e Vinícius Simões. 

Encaminhado pelo Vereador Sandro Parrini e Dalto Neves o Projeto de Lei nº. 80/2018, contido no 

Processo nº. 4799/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves, que dispões sobre a obrigatoriedade de 

instalação de Cabine com equipamento de pesagem de bagagens, no saguão do Aeroporto de Vitória. 

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 Vereador Mazinho dos Anjos foi a mesma Aprovada por 07 Votos Favoráveis. Justificou 

o Voto o Vereador Sandro Parrini. – 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 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 dois minutos). Do que, para constar, foi lavrada a presente Ata 
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que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e pelo Sr. Secretário da Mesa e pela Redatora de 

Atas Plenárias. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 85ª (octogésima quinta) 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 

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 (16:02h), o Sr. Presidente em exercício o Vereador Sandro Parrini, solicitou o registro 

eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Cléber 

Félix, Roberto Martins, Mazinho dos Anjos, Vinícius Simões, Wanderson Marinho e o Sr. Presidente (06) 

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 Romanos, Cap 05 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. 149 e 151/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 

150/2018, de autoria do Vereador Wanderson Mainho. – Leitura e deferimento dos Requerimentos 

nº. 1789/2018, de autoria do Vereador Leonil; 1790/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 

1791/2018, de autoria do Vereador Max Da Mata. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 4790 a 

4805, 4811 e 4817 a 4849/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 4806 e 4807/2018, de 

autoria do Vereador Roberto Martins; 4808/2018, de autoria do Vereador Fabrício Gandini; 4809 e 

4810/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 4812 a 4814/2018, de autoria do Vereador 

Luiz Paulo Amorim; 4815/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 4816/2018, de autoria do 

Vereador Max Da Mata. – Lida, discutida e aprovada a Moção nº. 100/2018, de autoria do Vereador 

Davi Esmael. – Lidos, discutidos e aprovados os Requerimentos de informação nº. 120/2018, de 

autoria do Vereador Fabrício Gandini; 121/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – Lido, 

discutido e aprovado os Votos de Louvor nº. 250 a 259/2018, de autoria do Vereador Fabrício 

Gandini. – Leitura e deferimento dos Votos de Pesar nº. 63 e 64/2018, de autoria do Vereador 

Mazinho dos Anjos, pelo falecimento do Sr. Marcos Murad falecido em 29/08/2018, e da Sra. Marcolina 

da Silva Costa. (Compareceram os Vereadores Luiz Paulo Amorim, Neuzinha de Oliveira, Nathan 

Medeiros, Davi Esmael, Denninho Silva e Dalto Neves). – Sendo a primeira Sessão Ordinária do 

mês, o Sr. Presidente da Câmara procedeu a leitura do Requerimento de Tribuna Livre nº. 06/2018, 

contido no Processo nº. 5505/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira. O Sr. Presidente fez 

a chamada da Oradora Inscrita a Sra. Adineide Vieira Lima que na ocasião estava ausente. Sendo o único 

orador inscrito para o uso da Tribuna Livre na forma regimental, o Sr. Presidente passou para o período 

seguinte. – No início do Grande Expediente Na hora destinada as Lideranças Partidárias foi solicitado 

pelo Vereador Davi Esmael e aprovado pelo plenário a supressão dos mesmos na mesma ordem 

para a próxima sessão. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os 

Vereadores Vinícius Simões, para falar que domingo foi um dia muito triste para todo o país que viu 

em chamas se acabar o Museu Nacional. Disse que um povo que não respeita sua história é um povo sem 

futuro e que esse descaso com nossa história é o mesmo com a educação, com a saúde e com a 

segurança da sociedade. Falou ainda que o Brasil é um navio à deriva em alto-mar e sem ninguém no 

comando. E os balanços que ele dá a cada dia, destrói as esperanças de quem está dentro. Se não 

bastassem destruir nosso presente e nosso futuro, destruíram nosso passado. – Wanderson Marinho, 

anunciou que irá se licenciar a partir da próxima sessão e que o seu suplente será o Vereador Aloísio 

Varejão. Relembrou algumas de suas ações durante o atual mandato até o presente momento, como a 

instalação de grama sintética nos campos dos bairros Resistência e Redenção. A instalação da academia 

dos idosos nos bairros São José e Nova Palestina. A construção do Centro Unificado de Esporte e 

Educação no Bairro Santo André. Disse que em reunião com a OCB teve a notícia de que vários bancos 

querem se instalar na região da Grande São Pedro e que a ampliação do Banestes do Bairro São pedro I 

já é realidade. Finalizou agradecendo aos demais Vereadores que o acompanharam em várias votações na 

Casa e alertou que não existe política de carreira solo, só é possível alcançar algo quando se caminha 

junto. – Dalto Neves, para inicialmente falar que temos muito entulhos nas ruas porque a burocracia 

impera em nosso município. Discorreu novamente sobre a Rua Adelpho Poli Monjardim. Disse que mais 

uma vez cobrou as devidas providências em relação ao desnível e asfaltamento em toda sua extensão. 
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(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, 

Mazinho dos Anjos, Cléber Félix, Nathan Medeiros, Luiz Paulo Amorim, Wanderson Marinho, Denninho 

Silva, Leonil, Neuzinha de Oliveira, Davi Esmael, Dalto Neves e o Sr. Presidente Sr. 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 Neuzinha de Oliveira, Mazinho dos 

Anjos, Luiz Paulo Amorim e Roberto Martins foi aprovado em Votação Simbólica o Projeto de Lei nº. 

199/2017, contido no Processo nº. 7887/2017, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira, que 

assegura aos usuários do transporte coletivo municipal com deficiência e mobilidade reduzida o direito de 

desembarque entre as paradas obrigatória (ponto de ônibus), e dá outras providências. Comissão de 

Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. –Discutido pelos Vereadores 

Denninho Silva e Roberto Martins o Projeto de Lei nº. 47/2018, contido no Processo nº. 3301/2018, de 

autoria do Vereador Denninho Silva, que denomina logradouro público no bairro Goiabeiras. Rua João 

Milton Loreto. Comissão de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE 

COM EMENDA. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi a mesma Aprovada 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 05 (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 dez minutos). Do que, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e 

aprovada, vai assinada pelo Presidente e pelo Sr. Secretário da Mesa e pela Redatora de Atas Plenárias. 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 86ª (octogésima sexta) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 05 (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 (16:02h), o Sr. Presidente em exercício o Vereador Sandro Parrini, solicitou o registro 

eletrônico verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença dos Srs. Vereadores Cléber 

Félix, Denninho Silva, Vinícius Simões Mazinho dos Anjos, Nathan Medeiros 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 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: (Assumiu a presidência 

o Sr. Presidente Vinícius Simões) – Leitura e deferimento das Indicações nº. 4850 a 4854, 4857 e 

4872 a 4896/2018, de autoria do Vereador Cléber Félix; 4855, 4856, 4905 e 4906 /2018, de 

autoria do Vereador Leonil; 4858 a 4867 e 4899 a 4904/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 

4868 /2018, de autoria do Vereador Denninho Silva; 4869 a 4871/2018, de autoria da Vereadora 

Neuzinha de Oliveira; 4897/2018, de autoria do Vereador Roberto Martins; 4898/2018, de autoria 

do Vereador Vinícius Simões; 4907 e 4908/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini. – Lido, 

discutido e aprovado o Voto de Louvor nº. 260/2018, de autoria do Vereador Vinícius Simões. 

(Compareceram os Vereadores Roberto Martins, Neuzinha de Oliveira, Luiz Paulo Amorim, Davi Esmael, 
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Dalto Neves e Max da Mata). – No início do Grande Expediente Na hora destinada as Lideranças 

Partidárias e Oradores Inscritos foi solicitado pelo Presidente Vinícius Simões e aprovado pelo 

plenário a supressão dos mesmos na mesma ordem para a próxima sessão. – Logo após o Sr. 

Presidente Vinícius Simões deu início ao procedimento de posse dos Srs. Vereadores Virginia de Souza 

Lemos Soares Brandão, Fábio Lube Rangel e Aloísio Varejão, nos termos do Art.72 § 1º da Lei 

Orgânica Municipal e Art. 366 do Regimento Interno. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Luiz Paulo 

Amorim). – O presidente da Casa, vereador Vinícius Simões (PPS), ressaltou que os três vereadores já 

possuem uma história de dedicação à Cidade, pois já contribuíram em diversas áreas. “Estou muito 

honrado de estar ao lado de vocês e tenho um respeito enorme por todos. Com toda a humildade, espero 

que eu possa servi-los no sentido de ajudá-los a resolver os problemas da Cidade e, assim, fazer um bom 

mandato. (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, 

Mazinho dos Anjos, Cléber Félix, Nathan Medeiros, Luiz Paulo Amorim, Denninho Silva, Fábio Lube, 

Neuzinha de Oliveira, Davi Esmael, Dalto Neves, Virginia Brandão, Aluísio Varejão e o Sr. Presidente Sr. 

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, Denninho Silva, Cléber Félix, Dalto Neves e Nathan Medeiros. Encaminhado pelo Vereador Sandro 

Parrini, 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 CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido a 

matéria à votação pelo Sr. Presidente foi a mesma Aprovada por 10 Votos Favoráveis. Justificou o voto 

o Vereador 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 06 (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 quarenta 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 87ª (octogésima sétima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª 

(décima oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 06 (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 (16:07h), 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, 
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Mazinho dos Anjos, Roberto Martins, Neuzinha de Oliveira, Virginia Brandão e o Sr. Presidente Vinícius 

Simões(07) Vereadores), o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou do Sr. Vereador Aloísio 

Varejão, 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 1 a 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 

das Indicações nº. 4909 a 4914 e 4922/2018, de autoria do Vereador Sandro Parrini; 4915 a 

4921/2018, de autoria do Vereador Mazinho dos Anjos; 4923/2018, de autoria do Vereador Vinícius 

Simões; 4924/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha de Oliveira; 4930 e 4932/2018, de autoria 

do Vereador Luiz Paulo Amorim. – Leitura e encaminhamento do Projeto de Lei nº. 153/2018, de 

autoria do Vereador Davi Esmael. (Compareceram os Vereadores Luiz Paulo Amorim, Dalto Neves, 

Nathan Medeiros e Aloísio Varejão). – No início do Grande Expediente na hora destinada as Lideranças 

Partidárias assomou a Tribuna os Vereadores Mazinho dos Anjos, discorreu sobre o processo de 

número 4363/2018, que trata da prestação de contas do Prefeito e estava na pauta da última reunião da 

Comissão de Finanças. Disse que o projeto não se encontra digitalizado no sistema e que é um absurdo os 

Vereadores chegarem para uma votação sem te conhecimento dos autos do processo. Falou também 

sobre matéria publicada no Jornal A Tribuna que disse que a Rodovia Leste-Oeste será inaugurada, mas 

ainda sem iluminação. Finalizou dizendo que é preciso ter planejamento e responsabilidade, pois isso pode 

gerar muitos problemas para as pessoas que trafegarem por lá. – Denninho Silva, para falar sobre o 

transporte coletivo na Cidade de Vitória. Disse que os ônibus do sistema municipal já tem mais de dez 

anos de utilização e já não aguentam mais. Alertou que enquanto não for feita a integração com o 

sistema Transcol as pessoas continuarão sofrendo com bancos quebrados e com frequentes atrasos. 

Finalizou dizendo que, como Presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, convocará os responsáveis 

pelas empresas de ônibus do sistema municipal para que possam esclarecer o que, de fato, está 

acontecendo. – Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os Vereadores Dalto 

Neves no tempo cedido pelos Vereadores Roberto Martins e Sandro Parrini, começou sua fala 

contando que nasceu em São Mateus e veio morar em Vitória com apenas dois anos de idade. Disse que, 

logo que chegou, foi morar na Vila Rubim, mais precisamente onde se localiza hoje a rodoviária de Vitória. 

Depois se mudou para o Bairro Estrelinha, aos cinco anos, onde permaneceu até os doze anos de idade, 

quando foi morar em uma ocupação no Bairro Grande Vitória. Relatou que precisou catar latinhas e 

papelão para sobreviver até que se tornou comerciante e comprou um imóvel no Bairro Santo Antônio, 

onde se estabeleceu como morador e comerciante, no ano de 2000. Destacou que desde essa época 

contribuiu muito para a comunidade do Bairro Santo Antônio, gerando renda e pagando seus impostos. Se 

dirigiu ao Vereador Fábio Lube, que também é oriundo da região de Santo Antônio, e pediu que se 

unissem em prol da comunidade. Finalizou dizendo que não está legislando contra nenhum Vereador, mas 

em favor da Cidade de Vitória e assim será até o final do seu mandato. – Mazinho dos Anjos, desejou 

boas vindas aos Vereadores Fábio Lube, Virgínia Brandão e Aloísio Varejão, que foram empossados na 
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última sessão. Fez menção à fala do Vereador Dalto Neves e disse que o ambiente de parceria e trabalho 

em conjunto que se instalou na Casa durante esta legislatura tem que permanecer. Discorreu sobre 

matéria publicada no Jornal A Gazeta que noticiou que a CESAN usará um robô para fiscalizar as redes de 

esgoto da cidade. Destacou que em relação à questão do esgoto há um problema seríssimo na Cidade de 

Vitória, pois existem locais que não possuem a ligação do esgoto e despejam o esgoto in natura nas redes 

fluviais. Falou também sobre o sistema de transporte público de Vitória. Disse que foi aprovada na Casa, 

uma lei que autorizava a integração com o sistema Transcol, mas os estudos para a integração só 

começarão em 2019. Finalizou alertando que além de melhorar o sistema de transporte municipal é 

preciso implantar outras modalidades de transporte público na 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 Sandro Parrini, Roberto Martins, 

Mazinho dos Anjos, Cléber Félix, Nathan Medeiros, Denninho Silva, Fábio Lube, Neuzinha de Oliveira, 

Dalto Neves, Virginia Brandão, Aluísio Varejão e o Sr. Presidente Sr. 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 Cléber Félix). – Discutido 

pelos Vereadores Neuzinha de Oliveira, Denninho Silva, Fábio Luber, Virginia Brandão, Vinícius Simões 

(Assumiu a presidência o Sr. Presidente Vinícius Simões)e Cléber Félix, foi aprovado em Votação 

Simbólica o Projeto de Lei nº. 21/2018, contido no processo nº. 1215/2018, de Autoria da Vereadora 

Neizinha de Oliveira, que institui a semana municipal orgânica e hortas urbanas comunitárias no 

Município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL. – 

Não havendo inscritos para discutir e encaminhar 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/ES. Comissão de Constituição 

e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido a matéria à 

votação pelo Sr. Presidente foi a mesma Aprovada por 10 Votos Favoráveis. Justificou o voto a 

Vereadora Neuzinha de Oliveira. – 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 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 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 88ª (octogésima oitava) 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 

setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), no Salão “Maria Ortiz” do Palácio Attílio Vivácqua, 
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situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nesta Cidade. À hora regimental para 

início da Sessão (16:05h), 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, Virginia Brandão, Aloísio Varejão, Luiz Paulo Amorim e o Sr. Presidente Vinícius Simões 

(07) 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 Ezequiel, Cap 45 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 

encaminhamento do Projeto de Lei nº. 154/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória. – 

Leitura e deferimento das Indicações nº. 4925 a 4929, 4933 e 4934/2018, de autoria do Vereador 

Sandro Parrini; 4931/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 4935 e 4936/2018, de 

autoria do Vereador Vinícius Simões; 4938 a 3940 e 4942/2018, de autoria do Vereador Dalto 

Neves; 4941/2018, de autoria do Vereador Leonil; 4943 a 4946/2018, de autoria do Vereador Davi 

Esmael. – Lido, discutido e aprovado a solicitação de Sessão Solene nº. 47/2018, de autoria do 

Vereador Dalto Neves. – (Compareceram os Vereadores Nathan Medeiros, Mazinho dos Anjos, Fabio 

Lube, Neuzinha de Oliveira e Sandro Parrini). – No início do Grande Expediente na hora destinada as 

Lideranças Partidárias foi solicitado pelo Vereador Roberto Martins e aprovado pelo plenário, a 

supressão da mesma para a próxima sessão na mesma ordem. (Assumiu a presidência o Sr. 

Vereador Luiz Paulo Amorim)– Na hora destinada aos Oradores Inscritos assomou a Tribuna os 

Vereadores Cléber Félix, para falar que há dois meses recebeu várias demandas de moradores de uma 

rua que fica atrás da antiga Igreja Universal, no Bairro Santa Luzia. Disse que os moradores reclamam 

que a rua não tem rede de esgoto e nem rede de drenagem. Contou que hoje, pela manhã, o Secretário 

Aranda, da Central de Serviços, comunicou que dentro de dez dias irão se iniciar as obras na rua. 

Agradeceu a Prefeitura de Vitória e a Cesan por realizar esse trabalho, que deve ser feito em parceria. 

Falou também sobre os bons projetos sociais que são oferecidos nas comunidades carentes de Vitória. 

Finalizou pedindo que a imprensa noticiasse também as coisas boas que acontecem nas comunidades e 

não só as coisas ruins. – Neuzinha de Oliveira, destacou a importância da participação feminina no 

pleito eleitoral. Disse que a Câmara Municipal é a ressonância do que acontece na cidade, pois em contato 

com o povo é que os Vereadores podem ouvir as demandas da sociedade e criar as melhores propostas. 

Falou também sobre a importância dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional na reabilitação 

de pacientes que e pessoas que, de alguma forma, tiveram a mobilidade reduzida. Finalizou seu discurso 

propondo um encontro entre os Vereadores da Região Metropolitana para discutir sobre os problemas que 

a população enfrenta em relação à área da saúde. – Denninho Silva, (5 min) cedido pela Vereadora 

Virginia Brandão fez menção à fala do Vereador Cléber Félix e contou que, na semana passada, subiu à 

Tribuna da Câmara para denunciar a Cesan por não ter instalado a rede de esgoto nessa mesma rua e por 

estar despejando esgoto no mangue. Disse que o Diretor da Cesan se comprometeu em fazer a rede de 
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esgoto no local. Contou também que fez uma indicação para que a rua seja asfaltada, pois é uma das 

poucas ruas do Município de Vitória que ainda não é asfaltada. Finalizou dizendo que é uma vergonha que 

uma rua como aquela ainda não ter o tratamento de esgoto e que não dá para ficar calado diante de uma 

situação dessas. Vinícius Simões, (5 min) cedido pela Vereadora Virginia Brandão para falar sobre 

o drama ocorrido, mas uma vez, na Terceira Ponte. Disse que, por mais que seja difícil, os problemas 

devem ser debatidos e encarados de frente, qualquer que seja o assunto. Lembrou de uma lei que foi 

aprovada na Casa sobre o Setembro Amarelo, em parceria com o CVV – Centro de Valorização da Vida. 

Parabenizou o trabalho voluntário do CVV que recebe ligações de pessoas em estado vulnerável e que tem 

salvado muitas vidas. Destacou que é muito importante que as pessoas saibam que o CVV existe. 

Finalizou dizendo que é preciso que alguma atitude seja tomada em relação à Terceira Ponte, que virou 

um símbolo do suicídio na cidade, e dialogar sobre o tema com responsabilidade, para que as pessoas 

saibam que existem outros caminhos. (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, Mazinho dos Anjos, Cléber Félix, Nathan Medeiros, Denninho 

Silva, Fábio Lube, Neuzinha de Oliveira, Dalto Neves, Virginia Brandão, Aluísio Varejão, Davi Esmael, Luiz 

Paulo Amorim e o Sr. Presidente Sr. Vinícius Simões. (14 Vereadores). – Com a presença de 14 

(quatorze) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: 

(Assumiu a presidência o Sr. Vereador Mazinho dos Anjos) – Discutido pelos Vereadores Dalto Neves, Davi 

Esmael, Roberto Martins, Fábio Lube, Mazinho dos Anjos e Vinícius Simões. (Assumiu a presidência o Sr. 

Presidente Vinícius Simões) Encaminhado pelos Vereadores Roberto Martins e Denninho Silva, o Veto 

Total ao Projeto de Lei nº. 210/2017, contido no Processo nº. 8478/2017, de autoria do Vereador 

Roberto Martins, que dispõe sobre a alteração da Lei nº. 6.147, de 07 de julho de 2004 

(Comercialização do Passe Escolar), a fim de inserir os alunos da educação infantil como titulares do 

direito ao Passe Escolar, e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça – PELA REJEIÇÃO 

DO VETO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi o Veto Rejeitado por 14 Votos NÃO. 

Justificaram os Votos os Vereadores Roberto Martins, Davi Esmael, Denninho Silva, Mazinho dos Anjos e 

Fabio Lube. – Não havendo inscritos para discutir e encaminhar foi Aprovado em Votação Simbólica o 

Projeto de Lei nº. 332/2018, contido no Processo nº. 13059/2018, de Autoria do Vereador Waguinho 

Ito, que denomina Beco Judith Conceição dos Santos, Logradouro público localizado no Bairro 

Cruzamento, no Município de Vitória/ES. Comissão de Constituição e Justiça – PELA APROVAÇÃO DA 

REDAÇÃO FINAL. – Discutido pelos Vereadores Sandro Parrini e Dalto Neves em Discussão Especial o 

Projeto de Lei nº 149/2018, contido no Processo nº. 8136/2018 de Autoria do Vereador Fabrício 

Gandini, que dispõe sobre a compra institucional, pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal direta e indireta, de gêneros alimentícios fornecidos por agricultores familiares. – Esgotada a 

Pauta da Ordem do Dia o Sr. Presidente declarou a Sessão encerrada, convocando, antes, os Srs. 
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Vereadores a comparecerem à próxima – Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 12 (doze) 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 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 89ª (octogésima nona) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª (décima 

oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 12 (doze) 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 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, Virginia Brandão, Aloísio Varejão, Luiz Paulo Amorim, Mazinho dos Anjos, Neuzinha de Oliveira, 

Davi Esmael, Sandro Parrini e o Sr. Presidente Vinícius Simões (11) 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 

Mateus, Cap 28 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 dos Projetos de Lei nº. 

156/2018, de autoria do Vereador Aloísio Varejão; 157/2018, de autoria da Prefeitura Municipal 

de Vitória. – Leitura e deferimento do Requerimento nº. 1795/2018, de autoria do Vereador Nathan 

Medeiros. – Leitura e deferimento das Indicações nº. 4947/2018, de autoria da Vereadora Neuzinha 

de Oliveira; 4948 a 4950/2018, de autoria do Vereador Luiz Paulo Amorim; 4951 a 4953/2018, de 

autoria do Vereador Vinícius Simões; 4954 4958/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 4959 e 

4960/2018, de autoria do Vereador Davi Esmael. – (Compareceu o Vereador 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 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, Mazinho dos Anjos, Cléber 

Félix, Denninho Silva, Neuzinha de Oliveira, Dalto Neves, Virginia Brandão, Aluísio Varejão, Davi Esmael, 

Luiz Paulo Amorim e o Sr. Presidente Sr. Vinícius Simões. (12 Vereadores). – Com a presença de 12 

(doze) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes deliberações: – 

Encaminhado pelos Vereadores Sandro Parrini e Davi Esmael, o Veto Total ao Projeto de Lei nº. 

282/2017, contido no Processo nº. 11269/2017, de autoria do Vereador Leonil, que torna obrigatória a 

fixação de comprovante de capacitação profissional de tosador e banhista nos estabelecimentos de 
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higiene e estética de animais na cidade de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça – PELA 

MANUTENÇÃO DO VETO. Submetido a matéria à votação pelo Sr. Presidente foi Mantido o Veto por 

10 Votos SIM e 1 Voto NÃO. Justificou o Voto a Vereadora Virginia Brandão. – Não havendo inscritos 

para discutir e encaminhar 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/ES. Comissão de Constituição e Justiça – PELA 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Submetido a matéria à votação pelo Sr. 

Presidente foi o mesmo Aprovado por 9 Votos Favoráveis. Justificaram os Votos os Vereadores 

Roberto Martins e Sandro Parrini. – 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 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 dezesseis horas e trinta 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. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

ATA da 90ª (nonagésima) Sessão Ordinária da 2ª (segunda) Sessão Legislativa da 18ª (décima 

oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 13 (treze) 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, Roberto Martins, 

Virginia Brandão, Luiz Paulo Amorim, Sandro Parrini e o Sr. Presidente Vinícius Simões (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 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. 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. 

158 e 159/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória. – Leitura e deferimento das 

Indicações nº. 4961/2018, de autoria do Vereador Dalto Neves; 4964 e 4965/2018, de autoria do 

Vereador Sandro Parrini. – Lida e deferida a Justificativa de Ausência nº. 28/2018, de autoria do 

Vereador Davi Esmael. (Compareceu os Vereadores Dalto Neves, Neuzinha de Oliveira, Fábio Lube, 

Rogerinho Pinheiro e Aloísio Varejão). A Vereadora Neuzinha de Oliveira 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 e Oradores Inscritos foi solicitado pelo Presidente 

Vinícius Simões e aprovado pelo plenário a supressão dos mesmos na mesma ordem para a 



DIÁRIO OFICIAL 

LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Câmara Municipal de Vitória 

Vitória (ES), Sexta-feira, 05 de Outubro de 2018 

43 

www.cmv.es.gov.br/diario 

 

Edição: 871    Ano VI 

próxima sessão. – Logo após o Sr. Presidente Vinícius Simões deu início ao procedimento de posse do 

Sr. Vereador Rogério Pinheiro nos termos do Art.72 § 1º da Lei Orgânica Municipal e Art. 366 do 

Regimento Interno. O Sr. Vereador fez o juramento e em seguida disse: Estou muito feliz em poder 

participar dessa legislatura junto com os demais colegas. – Durante a Sessão, o Sr. Presidente Vereador 

Vinícius Simões, e os demais vereadores homenagearam o Grupo Star Vigilância com o selo “Empresa 

Pop”, por ter empregado o sr. Ricardo Pereira, que estava em situação de rua. Estiveram presentes 

também o Sr. Édis Bolis do Grupo Star Vigilância, a Subsecretária Municipal de Assistência Social, Anabel 

Araújo e a Secretária de Cidadania e Direitos Humanos Nara Borgo. Édis disse que é uma grande honra 

participar desse projeto que foi desenvolvido por esta Casa. “Eu acredito neste projeto, por isso demos o 

primeiro passo com a contratação do Ricardo”. – Na ocasião a Subsecretária Anabel afirmou que outras 

oportunidades virão para que outras pessoas em situação de rua possam participar desse projeto. 

“Estamos trabalhando para que outras empresas participem e que haja mais oportunidades como esta. 

Estamos aqui hoje para comemorar este primeiro grande passo voltado para a questão da população de 

rua”, destacou. – A Secretária de Cidadania, Nara Borgo, parabenizou a CMV pela aprovação dessa 

legislação que ela considera tão importante para o Município. “Essa legislação garante não só trabalho, 

mas também cidadania, dignidade e direitos a essas pessoas. Parabenizo o empresário por seu 

pioneirismo e que tenhamos várias empresas Pop em nosso Município”, discursou. – Ricardo Pereira 

emocionou a todos ao dizer que a cada dia o seu sentimento é de alegria. “Agradeço a todos que me 

acompanharam e me deram força. Desde o momento em que eu vi que era um morador de rua, achei que 

estava tudo acabado. Mas o Poder Público me estendeu a mão e me acolheu”, relatou. – “Propiciar o 

acesso ao trabalho é uma forma de restituir a essas pessoas condições de vida dignas, com a garantia de 

seu próprio sustento", enfatizou o presidente Vinícius Simões. Em seguida o Sr. Presidente entregou ao 

Sr. Édis Bolis do Grupo Star Vigilância e Segurança Ltda. o Título de Honra ao Mérito na presença dos 

Vereadores, Secretários e convidados. (Assumiu a presidência o Sr. Vereador Mazinho dos Anjos). – 

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, Dalto Neves, Rogérinho Pinheiro, Virginia Brandão, Vinícius 

Simões, Fábio Lube e o Sr. Presidente em exercício Sr. Mazinho dos Anjos. (08 Vereadores). – Com a 

presença de 08 (oito) Vereadores, a presidência deu por aberta a Ordem do Dia, com as seguintes 

deliberações: – Discutido pelos Vereadores Dalto Neves, Sandro Parrini e Fábio Lube. Não havendo 

inscritos para encaminhar 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 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Com o encerramento das discussões e não 

havendo inscritos para encaminhar, o Projeto acima relacionado não foi votado por insuficiência de 

quórum ficando a matéria inserida na pauta da próxima Sessão. – Discutido pelos Vereadores Dalto Neves 
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e Fábio Lube. Não havendo inscritos para encaminhar 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, logradouro público localizado no Bairro Cruzamento, no Município de Vitória. Comissão 

de Constituição e Justiça – PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE COM EMENDA. Com o 

encerramento das discussões e não havendo inscritos para encaminhar, o Projeto acima relacionado não 

foi votado por insuficiência de quórum ficando a matéria inserida na pauta da próxima Sessão. – 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 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 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. 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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