CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER LEGISLATIVO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018

Ata número 1 (um), da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alfredo
Chaves, Espírito Santo, realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de janeiro do
ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 18 h (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 27 (vinte e sete) de dezembro
de 2017. 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 Prefeito: Leitura dos
Projetos de Lei: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 036/2017: Dispõe
sobre a desafetação de área da condição de "Bens de Uso Comum do Povo"
para categoria de "Bens Dominicais"; PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº
001/2018: Altera o Artigo 2º da Lei 634/2017 - Corrige o valor atual do salário
mínimo que passa a ser R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
vigente a partir de 1º de janeiro de 2018, para os agentes da administração
direta e indireta que tem como referência do seu vencimento o salário mínimo.
O Presidente encaminha individualmente ambos projetos a Comissão de
Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer; e PROJETO DE
LEI DO EXECUTIVO Nº 002/2018: Autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal a conceder reajuste salarial de 6,81% (seis virgula oitenta e um por
cento) nos vencimentos dos profissionais "A", "B" e "P", do Plano de Carreira e
Vencimentos do Magistério do Município de Alfredo Chaves e reajuste de 1,5%
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(um virgula cinco por cento) entre os níveis da Classe Funcional Profissional da
Educação de forma a promover a diferenciação dos vencimentos entre os
níveis alcançados pelos profissionais; e PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº
003/2018: Autoriza a contratação por tempo determinado de 36 (trinta e seis)
Agentes Comunitários de Saúde para atender as necessidades do Município
em razão do término dos contratos vigentes. O Presidente encaminha
individualmente, ambos projetos, às Comissões de Justiça e Redação Final,
Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência para
análise e emissão de parecer. Leitura dos Ofícios da Prefeitura Municipal de
Alfredo Chaves/Gabinete PMAC/GAB nº 013 e 014/2018, que encaminham os
BALANCETES mensais da receita e despesa da Prefeitura Municipal de
Alfredo Chaves referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2017.
O Presidente informa que o documento está à disposição de todos na
Secretaria da Câmara Municipal. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi
argumenta que, da forma como vem o Balancete da Prefeitura, fica difícil
identificar as informações disponibilizadas, diferente do que é disponibilizado
pela Câmara que é possível entender as despesas. Assim, solicita ao
Presidente que faça o pedido à Prefeitura para que encaminhe, junto com os
Balancetes, o relatório de pagamento. Oriundos de Diversos: Leitura do
Ofício do Departamento de Estradas de Rodagem DER-ES nº 1535/2017, em
RESPOSTA DE INDICAÇÃO Nº 071/2017, que solicita ao DER-ES, que
providencie a regulamentação com sinalização horizontal e vertical da área de
estacionamento da rodovia próxima do mirante da Cachoeira de Matilde e da
área do Estação de Matilde; e manutenção de pista e sinalização da Rodovia
ES 146 - Informa que os serviços solicitados foram executados. O Presidente
dá ciência a todos e informa que enviará ofício agradecendo a realização do
pedido. Informa que além da Rodovia que liga Alfredo Chaves a Matilde está
também sendo concluído no trecho de Araguaia ao Posto do Café. O Vereador
Narcizo de Abreu Grassi questiona com relação à rodovia que liga São Bento
de Urânia a Victor Hugo, pois está em situação precária, haja vista que se
aproxima a data da festa da uva na referida localidade e necessita a devida
manutenção e reparos com urgência; Leitura dos Ofícios: Ofício do Serviço
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Autônomo de Água e Esgoto SAAE nº 172/2017: encaminha o BALANCETE
mensal da receita e despesa e Relatório de empenhos, liquidações e
pagamentos do SAAE de Alfredo Chaves referente ao mês de NOVEMBRO de
2017; Ofício da Secretaria Municipal de Saúde nº 356/2017: encaminha o
BALANCETE mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde de
Alfredo Chaves referente ao mês de NOVEMBRO de 2017; e Ofício Circular da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania nº 002/2018: Informa
que foi encaminhado por e-mail à relação dos Beneficiários do Programa
Bolsa Família referente ao mês de JANEIRO de 2018 e está disponível nos
sites da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. O Presidente informa que
todos esses documentos, estão à disposição de todos os interessados na
Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos dos Vereadores: Apresentação do
BALANCETE mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da
Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês NOVEMBRO de 2017.
O Presidente informa que encontra-se cópia na pasta de todos os vereadores e
está também à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da
Câmara Municipal. Ordem do Dia: Leitura das Indicações: INDICAÇÃO Nº
140/2017, de autoria do Vereador Charles Gaigher que solicita ao Prefeito
Municipal, após deliberação do Plenário, que providencie a construção de
ponte em São Bento de Urânia; e INDICAÇÃO Nº 001/2018, de autoria do
Vereador Jonas Nunes Simões que solicita ao Prefeito Municipal, após
deliberação do Plenário, que efetue a manutenção e melhoramento do sistema
de iluminação pública da quadra de volei e do campo society, situados no
Estádio Carlos Soares Pinto, sede do Município de Alfredo Chaves. O autor da
proposição justifica a necessidade e informa que verificou que há fio solto no
meio do campo, o que coloca em risco os usuários e requer o atendimento com
urgência. Postas individualmente em discussão e votação nominal, ambas são
APROVADAS

por

todos

os

vereadores.

O

Presidente

informa

que

considerando o pedido de urgência para votação dos Projetos de Lei do
Executivo, colocará em votação o REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA
aos PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO Nºs. 001, 002 e 003/2018, para que
os mesmos sejam votados em Sessão Extraordinária, tendo em vista a
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necessidade para o pagamento. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi declara
que na data da sessão extraordinária proposta pelo Presidente, já tem um
compromisso inadiável. Ressalta que o Prefeito tem que ser mais organizado e
mandar os Projetos em tempo hábil, que os Vereadores não são "pau
mandados" do Executivo. O Presidente transfere a data da sessão para a
próxima terça-feira caso seja aprovado o regime de urgência. Posto o REGIME
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA em votação nominal é APROVADO pela
maioria dos votos, sendo 7 (sete) votos favoráveis dos Vereadores Armando
Zanata Ingle Ribeiro, Charles Gaigher, Daniel Orlandi, Jonas Nunes Simões,
Narcizo de Abreu Grassi, Nilton Cesar Belmok e Primo Armelindo Bergami e
um voto contrário do Vereador André Sartori. O Vereador Armando Zanata
Ingle Ribeiro faz REQUERIMENTO VERBAL, solicita que seja enviado ofício
ao Prefeito Municipal solicitando-lhe que informe qual o critério utilizado na
elaboração do edital para contratação temporária de Agentes Comunitários de
Saúde, tendo em vista que não concede pontos para os que já trabalham na
área. O Vereador Charles Gaigher enfatiza que realmente tem que ser pensado
nas pessoas que trabalham há muitos anos. O Procurador da Câmara
Municipal, Doutor Ney Lamberti, faz alguns esclarecimentos. O Vereador
Zanata questiona quanto a avaliação emitida por uma Psicóloga aos
candidatos pré-aprovados. Os demais vereadores discutem a respeito e
informam que buscarão maiores informações. Passando para o GRANDE
EXPEDIENTE o Presidente concede o uso da palavra. O Vereador Jonas
Nunes Simões após cumprimentar a todos, informa que já fez um pedido ao
Vice-Governador, César Colnago, e ao Deputado Estadual, mas pede aos
nobres colegas vereadores que assinem também, uma solicitação endereçada
ao Deputado Estadual Hudson Leal, solicitando-lhe duas ambulâncias para uso
do municipalidade. Ressalta também quanto ao cuidado que os vereadores tem
que ter na aprovação dos Projetos, principalmente em regime de urgência.
Destaca que é necessário, conforme Regimento Interno, a Mesa Diretora
conhecer e discutir a respeito da proposição, principalmente em casos
polêmicos. Comenta a respeito do último projeto aprovado em Sessão
Extraordinária que continha mais de 400 (quatrocentas) páginas. Enfatiza que é
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necessário os Vereadores buscarem informações, objetivando se inteirar
melhor dos assuntos para evolução do município e não prejudicar os próprios
representantes. Registra e parabeniza a conduta do Deputado Estadual
Gilsinho Lopes pelo comparecimento no velório e nas últimas homenagens ao
Ex-Vereador Paulo Munaldi. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi informa que
solicitou vários documentos a entes públicos municipais, os quais não foram
enviados de forma completa. Informa que está acompanhando cada situação e
adotando as providências cabíveis. Informa ainda, que existe um servidor
atuando no Município, gerenciando praticamente toda a Prefeitura, mas que
não deveria estar, pois foi condenado pelo Tribunal de Contas por danos ao
erário, quando de sua atuação no Governo Estadual, conforme tem
documentos em mãos. Enfatiza que está acompanhando a gestão dos recursos
públicos municipais. Se solidariza também à causa dos professores do
Município, que tem uma das piores remunerações do Estado. Compara o
salário dos professores com o do Maestro de Música que ganha mais de R$
8.000,00, (oito mil reais). O Presidente questiona se esse maestro continua
trabalhando na Prefeitura, pois tem conhecimento de que em 2017 não foi
renovada a contratação. Ressalta que inclusive as pessoas estão criticando o
Poder Executivo, pois o Maestro atendia todo o município com aulas de
variados instrumentos musicais e agora não oferece mais. O Vereador Narcizo
de Abreu Grassi lamenta o falecimento do ex-parlamentar Paulo Munaldi, que
ocorreu no último dia 11 (onze), este que esteve presente nesta Casa de Leis
por quatro mandatos. Enfatiza que era um amigo leal e fiel, que não media
esforços para ajudar o próximo, mas, no momento em que mais precisou, não
recebeu o atendimento eficiente, que poderia ter lhe salvado a vida. Informa
que foi testemunha de que ele esteve à espera, por aproximadamente uma
hora e quarenta e cinco minutos, no Pronto Atendimento de Alfredo Chaves,
para ser levado para Vitória, onde receberia o atendimento adequado. Justifica
que não havia motorista para dirigir a ambulância e, somente depois de muitos
impasses, apareceu alguém para levá-lo. Após, veio a falecer no meio do
caminho, vítima de embolia pulmonar, e segundo informação, faltou oxigênio
nos cilindros da ambulância. Informa que conversou com o médico que
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examinou o corpo e ele afirmou que, se não houvesse toda a demora e a falta
de oxigênio, Paulo poderia estar vivo. Acrescenta que a área da saúde do
município está abandonada, com ambulâncias em péssimo estado de
conservação e sem motorista de plantão. Faz um apelo ao Prefeito Municipal,
que é médico, para que olhe com carinho a situação, pois a população está
sofrendo pela falta de médicos e pela ineficiência dos serviços. Questiona
ainda o fato da Prefeitura, pela terceira vez, terceirizar os serviços da saúde. O
Vereador Jonas Nunes Simões esclarece que a situação financeira não é nada
favorável, que segundo informação, a Prefeitura investe 29% (vinte e nove por
cento) em saúde, mas de acordo com a realidade, revela que o investimento
está sendo mal administrado. Detalha o fato ocorrido no atendimento do exvereador Paulo Munaldi. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi agradece a
todos da Câmara pelo empenho e atendimento das últimas homenagens
prestadas ao ex-vereador, realizadas no recinto da Câmara. O Presidente
Gilson Luiz Bellon expõe a situação precária da área da saúde em todo o país.
O Vereador Daniel Orlandi faz reflexão quanto a atuação do Ex-Vereador Paulo
Munaldi. Lembra das passagens do Ex-vereador como usuário no Pronto
Atendimento de Alfredo Chaves, que por diversas vezes, testemunhou a
atuação brilhante da equipe médica para com o Paulo Munaldi que por
coincidência eram os mesmos profissionais que atenderam na última
ocorrência. Lamenta o fato das pessoas fazerem comentários distorcidos ou
atribuir a perda da vida a uma falha. Destaca o exemplo de Paulo e registra seu
sentimento, seu carinho e gratidão por ter convivido com o mesmo. Aproveita
para parabenizar o Secretário Municipal de Agricultura pela atuação e brilhante
ideia da criação do Fundo Municipal. Cita a quantidade de horas máquinas
concedidas aos agricultores, o que contribuiu para arrecadar dinheiro e uma
grande parte ser repassada para Educação, Saúde e Assistência Social.
Sugere ao Presidente que convide o Secretário para prestar esclarecimento na
Casa ou que fizesse um vídeo dos trabalhos já realizados pela Secretaria.
Lembra que o Secretário também já ministrou uma palestra no Seminário,
apresentando para todos os Secretários de Agricultura do Estado as ações de
exemplo de desenvolvimento. O Excelentíssimo Presidente registra que será
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encaminhado o VOTO DE PESAR aos familiares do Ex-Vereador Paulo
Munaldi em nome de todos os Vereadores. O Vereador Jonas Nunes Simões
lembra do convite a todos os Vereadores da Clínica Vitalle - especializada no
cuidado a pessoas com transtorno mental e dependência química - para um
café da manhã no dia 18 (dezoito) a fim de apresentar os trabalhos
desenvolvidos. O Presidente concede o Uso da Tribuna ao sobrinho do ExVereador Paulo Munaldi, Senhor Jonas Munaldi que agradece todos os
cidadãos alfredense que sentiram a dor da partida do Ex-Vereador e agradece
a Câmara Municipal por ter cedido o espaço e o empenho de todos nas últimas
homenagens prestadas ao mesmo. Esclarece os fatos quanto aos comentários
da morte de seu tio. Solicita que seja usado o poder de fiscalização do
Legislativo quanto a administração do dinheiro na saúde. 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 a Sessão
Extraordinária que acontecerá no dia 23 (vinte e três) de janeiro às 10h (dez
horas) para votação dos Projetos de Lei do Executivo nºs 001, 002, e 003/2018
e para a próxima Sessão Ordinária, que acontecerá no dia 31 (trinta e um) de
janeiro de 2018 (dois mil e dezoito), às 18h (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 votação Plenária, e após sua aprovação, vai assinada
por mim e pelo Senhor Presidente.

Alfredo Chaves, 23 de janeiro de 2018.
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