CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER LEGISLATIVO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017
Ata número 32 (trinta e dois), da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 06 (seis) dias, do mês de
dezembro, 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 extraordinária, ocorrida no dia 04 (quatro) de dezembro.
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 de Diversos: Leitura dos
Ofícios: Ofício do Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo
DER-ES nº 1428/2017 - em resposta à Indicação nº 124/2017, que solicita ao
Diretor do DER-ES, que providencie a construção de asfalto na trecho
compreendido entre a entrada da localidade de Batatal até a localidade de
Aparecida e a reconstrução de pontes já existentes no referido trecho - Informa
que não há projeto de obras para o trecho em questão, uma vez que o atual
cenário econômico do País reflete negativamente nas finanças públicas, o que
impossibilita o Gestor a tomar decisão sem a devida dotação orçamentária;
Ofício da Secretaria Municipal de Saúde SEMUS Nº 324/2017: encaminha a
balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde
referente ao mês de OUTUBRO de 2017; Ofício Circular da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania SEMASC nº 172/2017: informa
que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do Programa
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Bolsa Família referente ao mês DEZEMBRO de 2017 e está também
disponível nos sites da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. O Presidente
dá ciência a todos os Vereadores e informa que todos esses documentos estão
à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos dos
Vereadores: O Vereador Jonas Nunes Simões faz REQUERIMENTO
VERBAL: Solicita ao Prefeito Municipal, após deliberação do Plenário, que
envie no prazo legal e regimental de trinta dias, a quantidade total de
servidores/funcionários (comissionados, efetivos, contratados e terceirizados)
lotados na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, discriminando-se a
Secretaria na qual trabalham, o cargo que ocupam, nome, setor de trabalho e
local onde exercem suas funções. Posto em votação nominal é APROVADO
por todos os vereadores; Leitura do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 033/2017, de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre a concessão de
título de Cidadão Alfredense a Annibal de Rezende Lima em reconhecimento
aos serviços prestados. O Presidente encaminha para a Comissão de Justiça e
Redação Final para análise e emissão de parecer. Ordem do Dia: Leitura do
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 033/2017, que Altera o Artigo 1º da Lei
622/2017, acrescentando no artigo o nome do local: "É denominada de Avenida
Augusto Togneri o logradouro público que vai do final da Avenida Lauro
Ferreira Pinto até a ponte sobre o Rio Crubixá, local popularmente conhecido
como Quente-Frio". Posto em discussão e votação nominal é REPROVADO
por todos os Vereadores; Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e
Redação Final que apresenta análise e parecer favorável ao PROJETO DE LEI
DO EXECUTIVO Nº 034/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a
retirar o Município de Alfredo Chaves do Consórcio Público para o
Desenvolvimento Sustentável - CONDESUL/ES e dá outras providências.
Posto em discussão e votação nominal é APROVADO por todos os
Vereadores; Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final que
apresenta análise e parecer favorável ao PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 018/2017, de autoria do Vereador Jonas Nunes Simões, que dispõe sobre a
denominação de Rua Angelo Peruzzo o logradouro público com início na Ponte
sobre o Rio Crubixá até a propriedade da Família Marcarini, Alfredo Chaves.
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Posto em discussão e votação nominal é APROVADO por todos os
Vereadores; Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e da
Comissão de Finanças e Orçamento que apresenta análise e parecer favorável
ao PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2017, de autoria da Mesa Diretora:
concede abono especial de fim de ano aos Servidores do Poder Legislativo do
Município de Alfredo Chaves. Posto em discussão o Vereador Narcizo de
Abreu Grassi informa que foi questionado pela imprensa com relação a sua
opinião frente ao abono. Respondeu que é favorável, esclareceu quanto ao
número de servidores existentes e que os que existem são funcionários
competentes. Posto em votação nominal é APROVADO por todos os
vereadores. Em seguida é posto em votação o REGIME DE URGÊNCIA
URGENTÍSSIMA ao PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 033/2017,
para que o mesmo seja votado nesta mesma Sessão Ordinária, o qual é
APROVADO por todos os Vereadores. Assim, o Excelentíssimo Presidente
suspende a Sessão por alguns minutos para que a Comissão faça a análise e
elabore o parecer. Após chamada e permanecendo todos os vereadores
presentes, o Excelentíssimo Presidente declara reaberta a Sessão e solicita
que seja dado continuidade à pauta do dia. Dando sequência faz-se a leitura do
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final que apresenta análise e
parecer favorável ao PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 033/2017, de
autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre a concessão de título de Cidadão
Alfredense a Annibal de Rezende Lima em reconhecimento aos serviços
prestados. Posto em discussão e votação nominal, é APROVADO por todos os
Vereadores. Leitura da INDICAÇÃO Nº 136/2017, de autoria do Vereador
Daniel Orlandi que solicita ao Prefeito Municipal, após deliberação do Plenário,
que faça um estudo da viabilidade de se realizar um pedido de usucapião
extrajudicial dos loteamentos denominados, informalmente, de Portal dos
Imigrantes e Siribeira. Posta em discussão, o Vereador autor da matéria,
justifica a importância e solicita que seja acrescentado no pedido o bairro
Ipanema, o qual o pedido e deferido pelo Presidente e a Indicação é
APROVADA por todos os Vereadores; Leitura da INDICAÇÃO Nº 137/2017, de
autoria do Vereador Jonas Nunes Simões que solicita ao Prefeito Municipal,
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após deliberação do Plenário, que providencie a manutenção da Ponte Ruzerte
de Paula Gaigher, que dá acesso ao bairro Cachoeirinha. Posta em discussão
e votação nominal, é APROVADA por todos os Vereadores; Leitura da
INDICAÇÃO Nº 138/2017, de autoria do Vereador Armando Zanata Ingle
Ribeiro: Solicita ao Prefeito Municipal, após deliberação do Plenário, que
providencie a reforma do Ginásio de Esportes de Alfredo Chaves. O Vereador,
autor da matéria, justifica a relevância do pedido. O Vereador Narcizo de Abreu
Grassi solicita que seja identificado colocando o nome do Ginásio "Antônio
Grassi". Posta em votação nominal é APROVADA por todos os Vereadores;
Leitura da INDICAÇÃO Nº 139/2017, de autoria do Vereador Armando Zanata
Ingle Ribeiro: Solicita ao Prefeito Municipal, após deliberação do Plenário, que
realize evento natalino com atividades e apresentações voltadas para as
festividades do Natal. Posta em discussão e votação nominal, é APROVADA
por todos os Vereadores. O Vereador Armando Zanada Ingle Ribeiro apresenta
INDICAÇÃO VERBAL: solicita ao Prefeito Municipal, após deliberação do
Plenário, que analise a possibilidade da concessão de abono natalino a todos
os servidores da Prefeitura de Alfredo Chaves. Posta em votação nominal é
APROVADA por todos os Vereadores; Leitura do VOTO DE LOUVOR Nº
003/2017, de autoria do Vereador Narcizo de Abreu Grassi: que manifesta
VOTO DE LOUVOR a Oscar Luiz Santana de Mello, Policial Civil, lotado na
Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves, em vista dos excelentes serviços
prestados no combate ao crime. Posto em discussão, o Vereador, autor da
matéria, justifica os trabalhos realizados e caso algum vereador queira assinar,
ressalta que só engrandece o voto de louvor. Posto em votação nominal é
APROVADO por todos os Vereadores. O Excelentíssimo Presidente manifesta
VOTO DE PESAR aos familiares da Senhora Maria da Penha Modolo Merotto
,que faleceu há poucas horas, todos lamentam o ocorrido. O Presidente
concede o uso da palavra aos vereadores inscritos no Grande Expediente: o
Vereador Jonas Nunes Simões expressa seu sentimento de gratidão e
satisfação no exercício de vereança; lamenta a postura do Prefeito Municipal
quanto à falta de receptividade do Governador em exercício que esteve no
município. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi registra novamente em
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Plenário a situação precária e a falta de saneamento básico no Distrito de
Sagrada Família. Informa também, a situação do processo que está em
andamento com relação ao seu mandato. O Vereador Daniel Orlandi
cumprimenta e parabeniza o Presidente Gilson Luiz Bellon quanto a postura,
juntamente com os servidores e demais vereadores, pela economia e respeito
com dinheiro público, ressalta que o Presidente, mesmo recebendo pressão,
representou um exemplo para o município, que caso não houvesse
comprometimento, não daria para repassar a Prefeitura e investir na saúde.
Apresenta informações e dados quantitativos do investimento do município na
área da saúde. Cumprimenta e parabeniza o Prefeito, a Secretária Municipal de
Saúde e todos os servidores pelos trabalhos realizados. Lembra da data do
Natal que se aproxima, ressalta a importância do espírito natalino e faz votos
de que o Menino Jesus renasça no coração de todos. O Vereador Jonas Nunes
Simões informa que há dois meses não está sendo realizado exame de
ultrassonografia pelo município, porém continua agendado. Solicita que os
funcionários sejam

avisados e

que

estes comuniquem

às pessoas,

principalmente do interior quanto a não possibilidade da realização do exame,
pois tem causado muitos transtornos aos usuários. Nada mais havendo a
tratar, o Excelentíssimo Presidente agradece a presença de todos, encerra a
presente sessão, convoca os Vereadores e convida a todos para Sessão
Solene que acontecerá no dia 15 (quinze) de dezembro, às 10h (dez horas),
com intuito de homenagear alunos do município que foram destaques nas
Olimpíadas Brasileira de Matemática e Olimpíadas Brasileira de Astronomia e
Astronáutica, os quais foram medalhistas e ganharam certificados de menção
honrosa, objetiva-se prestar homenagens aos estudantes, prestando-lhes
reconhecimento público pelo empenho e dedicação. Na ocasião também será
realizado o encerramento dos trabalhos legislativos com uma cantata de Natal,
aproveitando o espírito das celebrações de fim de ano, e convida para a
próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 17 (dezessete) de janeiro de
2018, às 18 h (dezoito horas), ambas 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
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votação Plenária, e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.

Alfredo Chaves, 27 de dezembro de 2017.
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