CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER LEGISLATIVO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017
Ata número 23 (vinte e três), da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alfredo
Chaves, Espírito Santo, realizada aos 27 (viste e sete) dias, do mês de setembro, do
ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 18h (dezoito horas) no Plenário Brasilito Pilon,
Sede da Câmara Municipal, situada na Rua Cais Costa Pinto, número 62 (sessenta e
dois), Bairro Geovani Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, estando presentes os
vereadores: André Sartori, Armando Zanata Ingle Ribeiro, Charles Gaigher, Daniel
Orlandi, Gilson Luiz Bellon, Jonas Nunes Simões, Narcizo de Abreu Grassi, Nilton
Cesar Belmok e Primo Armelindo Bergami. Presidida pelo Vereador Gilson Luiz Bellon
e

secretariada

pelo

Vereador

Charles

Gaigher.

Havendo

quorum

legal,

o

Excelentíssimo Presidente declara aberta a sessão e solicita que seja providenciada a
leitura da Ata da sessão anterior, ocorrida no dia 13 (treze) de setembro. Posta em
discussão e votação nominal, é APROVADA por todos os vereadores. Dando
sequência, o Excelentíssimo Presidente solicita que seja procedido o EXPEDIENTE
DO DIA. Oriundos do Poder Executivo: Leitura dos Projetos de Lei: PROJETO DE
LEI DO EXECUTIVO Nº 025/2017, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa
(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) em
consonância com as Leis Federais e Complementar e suas alterações; PROJETO DE
LEI DO EXECUTIVO Nº 026/2017, que dá nome à Avenida que inicia na Ponte sobre o
Rio Benevente, localizada no Bairro Cachoeirinha até a Bica no mesmo bairro de
Avenida Darcy de Paula Gaigher e revoga a Lei Ordinária nº 006/2000; e PROJETO
DE LEI DO EXECUTIVO Nº 027/2017, que altera a Lei Municipal 495/2014 que adota o
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, instituído e administrado pela
AMUNES, como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do
Município de Alfredo Chaves, sendo as edições do Diário Oficial dos Municípios do ES
- DOM/ES veiculadas na rede mundial de computadores. O Presidente encaminha
individualmente todos esses projetos à Comissão de Justiça e Redação Final e o
Projeto nº 025/2017, além dessa, à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e
emissão de parecer; Leitura do Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PMAC /GAB/ nº 307/2017 - em resposta ao Requerimento nº 009/2017, que solicita
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cópia dos processos de contratação de empresas que prestam serviços de
manutenção dos veículos entre outras informações - encaminha cópia de todos os
processos de contratação do serviço ora solicitado. O Presidente dá ciência a todos;
Leitura do Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/Gabinete PMAC/GAB nº
312/2017: encaminha a balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal
de Alfredo Chaves referente ao mês de AGOSTO de 2017. O residente informa que
está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos do Poder
Legislativo: Leitura do PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 015/2017, de autoria
do Vereador Charles Gaigher que dispõe sobre denominação de Estádio Municipal
Hugo Luiz Sartori o campo de futebol localizado na comunidade de Vila Nova de
Maravilha. O Presidente encaminha o Projeto à Comissão de Justiça e Redação Final
para análise e emissão de parecer; Leitura das indicações: INDICAÇÃO Nº 120/2017,
de autoria do Vereador Charles Gaigher, que solicita após apreciação do Plenário, que
seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que providencie a reforma do alambrado
do campo de futebol de Ibitiruí. O vereador autor da matéria justifica a importância da
proposição, enfatiza que é um pedido da comunidade e da escolinha da Ibitiruí;
INDICAÇÃO Nº 121/2017, de autoria do Vereador/Presidente Gilson Luiz Bellon que
solicita, após apreciação do Plenário, que seja enviado ofício ao Secretário Municipal
de Agricultura, que responde também por serviços urbanos, para que providencie
vários serviços de manutenção no Distrito de Matilde. O Presidente destaca a
relevância da reiteração do pedido;

INDICAÇÃO Nº 122/2017, de autoria do

Vereador/Presidente Gilson Luiz Bellon, que solicita, após apreciação do Plenário, que
seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que providencie a construção de um
banheiro público no mirante da Cachoeira de Matilde. O Presidente destaca a
necessidade da realização da obra, bem como, os Vereadores Zanata, Nilton e Jonas
também comentam a respeito;

INDICAÇÃO Nº 123/2017, de autoria do Vereador

Jonas Nunes Simões, que solicita após apreciação do Plenário, que seja enviado ofício
ao Prefeito Municipal para que providencie instalação de placas com números e nomes
de ruas na sede do Município, em especial, nos bairros Cachoeirinha, Cajá, Ipanema,
Macrina, Morro da Divisa, Santa Rita e Siribeira e adjacências. O Vereador autor da
matéria justifica a necessidade do pedido. Informa que por não haver as placas,
números e nomes é uma grande dificuldade para os carteiros entregarem as
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correspondências e consequentemente para os cidadãos as receberem em tempo
hábil. O Vereador Daniel Orlandi destaca a importância da indicação mas lembra que
existe também uma deficiência por parte da empresa Correios com relação a entrega
dos documentos. Ressalta que o Georeferenciamento que será implantado pela
Prefeitura, assim como o novo PDM (Plano Diretor Municipal) irá contemplar e sanar
todas essas dificuldades. Postas individualmente em votação nominal, todas as
Indicação são APROVADAS por todos os Vereadores; Apresentação do BALANCETE
mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo
Chaves referente ao mês AGOSTO de 2017. O Presidente informa que encontra-se
cópia na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos no site e
Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos de Diversos: Leitura dos ofícios em
RESPOSTAS AOS REQUERIMENTOS: Ofício do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Alfredo Chaves /SAAE N.º 126/2017 - em resposta ao Requerimento nº
007/2017, que solicita cópia das planilhas das Receitas e Despesas - encaminha o
Balancete e relatório de pagamento do SAAE, referente ao mês de AGOSTO de 2017;
Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves /SAAE N.º 127/2017
- em resposta ao Requerimento nº 014/2017, que solicita várias informações
referentes à autarquia - encaminha informações quanto a quantidade de veículos,
forma de manutenção dos mesmos, os trabalhos realizados, empresa que presta
serviços técnicos especializados de leitura de medidores, empresa que presta os
serviços de contabilidade, contratação de serviços de assessoria jurídica entre outros.
O Presidente dá ciência a todos; Leitura do Ofício Circular da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania SEMASC nº 136/2017: informa que foi encaminhado
por e-mail a relação dos beneficiários do Programa Bolsa Família referente ao mês
SETEMBRO de 2017 e está também disponível nos sites da Prefeitura e da Caixa
Econômica Federal. O Presidente informa que está à disposição de todos. Ordem do
Dia: Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de
Finanças e Orçamento que apresenta análise ao PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
N.º 013/2017, de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre a alteração na Lei n.º
488/2014 que refere-se ao Plano de Carreira dos servidores da Câmara Municipal e
tem como objetivo regulamentar o pagamento de quinquênio. Posto em discussão e
votação nominal é APROVADO por todos os vereadores. Ao término da Ordem do Dia,
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o Excelentíssimo Presidente convida o Procurador Municipal para prestar alguns
esclarecimento. O Ilustríssimo Senhor Dr. Nelson Guimarães esclarece sobre o
episódio que aconteceu no dia anterior, com relação a uma diligência realizada pela
Receita Federal e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado, o GAECO, bem como repudia as informações divulgadas pela mídia
relacionadas a tributação acerca da cobrança do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza) envolvendo a municipalidade e esclarece quanto a legalidade da
Lei Complementar Municipal que concede benefício fiscal as empresas com relação ao
imposto. Responde alguns questionamentos realizados pelos Vereadores: Nilton Cesar
Belmok, quanto a possibilidade da diminuição da receita do município nos próximos
anos, e Narcizo de Abreu Grassi, quanto a ilegalidade e existência de inúmeras
empresas localizadas no mesmo endereço. O Excelentíssimo Presidente agradece os
esclarecimentos. Dando continuidade, concede o uso da Palavra aos alunos dos
sétimos anos da Escola Municipal Ana Araújo, juntamente com a Professora Ana de
Clarete Lucas, que apresenta o Projeto, integrante do Programa Agrinho, desenvolvido
dentro da temática da saúde. Enfatiza a importância e necessidade de aquisição
armários para os alunos guardarem seus livros, evitando a sobrecarga de peso nas
mochilas. Solicita apoio dos representantes para aquisição dos armários e sugere que
a medida torna-se lei municipal a exemplo de outras cidades. Os Vereadores
parabenizam e demonstram total apoio. Passando para o Grande Expediente, o
Presidente concede aos Vereadores o uso da palavra. O Excelentíssimo Vereador
Jonas Nunes Simões parabeniza e expõe o trabalho realizado pelo Secretário
Municipal de Esporte no espaço da Praça Saudável. Além disso, informa que
presenciou o descaso por parte do profissional de medicina, que não é assíduo com o
trabalho e que o Prefeito tomará as providências cabíveis. O Excelentíssimo Senhor
Vereador Daniel Orlandi esclarece seu entendimento quanto à legalidade de aluguel
compartilhado e o funcionamento do trabalho das empresas jurídicas. O Excelentíssimo
Vereador Narcizo de Abreu Grassi, expõe o que vem acontecendo no município e
informa que está tomando as providências cabíveis, enfatiza que não quer o mal de
ninguém, mas que seja feito o que é correto. Esclarece ainda que os pedidos que fez
ao Diretor do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) faz parte de suas
atribuições e que não está com perseguição, diferente do que andam falando pela rua.
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O Excelentíssimo Vereador Armando Zanata agradece o empenho do Deputado
Federal Sergio Vidigal que garantiu que colocará nas emendas em benefício de Alfredo
Chaves: uma Van para atender a Pestalozzi e um veículo pra atender o CRAS (Centro
de Referência da Assistência Social). O Excelentíssimo Vereador André Sartori em
nome da família Paganini agradece o Secretário Municipal de Agricultura no
atendimento do pedido de construção de caixa secas. Nada mais havendo a tratar, o
Excelentíssimo Presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão,
convida a todos para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia 11(onze) de
outubro às 18h (dezoito horas), na Sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Gaigher,
Primeiro Secretário da Mesa, determinei a lavratura da presente Ata, que após lida e
aprovada por mim, encaminho para leitura e votação Plenária, e após sua aprovação,
vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

Alfredo Chaves, 11 de outubro de 2017.
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