CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER LEGISLATIVO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018

Ata número 5 (cinco), da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alfredo
Chaves, Espírito Santo, realizada aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro do
ano de 2018 (dois mil e dezoito), quinta-feira, em virtude do feriado do dia
anterior, 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 06 (seis) de fevereiro de 2018. 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 do Ofício do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto/ SAAE nº 015/2018, que encaminha a BALANCETE mensal da receita
e despesa, relatório de empenhos, liquidações e pagamentos do SAAE de
Alfredo Chaves referente ao mês de DEZEMBRO de 2017. O Presidente dá
ciência a todos os vereadores e informa que está à disposição de todos.
Oriundos dos Vereadores: Leitura do PROJETO DE LEI Nº 001/2018 de
autoria do Vereador Jonas Nunes Simões, que dispõe sobre denominação de
Estrada GERALDO GAIGHER o logradouro público com início na Rodovia
Costa Agostinho, localidade de Caco do Pote, até o entroncamento com a
estrada que dá acesso à localidade de Rio Veado, Alfredo Chaves. O
Presidente encaminha à Comissão de Justiça e Redação Final para análise e
emissão de parecer. Ordem do Dia: Leitura do Parecer da Comissão de
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Justiça e Redação Final que apresenta análise e parecer favorável ao
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 036/2017, que dispõe sobre a
desafetação de área da condição de "Bens de Uso Comum do Povo" para
categoria de "Bens Dominicais". Posto em discussão e votação nominal é
APROVADO pela maioria dos votos, sendo 05 (cinco) votos favoráveis, dos
vereadores Charles Gaigher, Daniel Orlandi, Jonas Nunes Simões, Nilton
Cesar Belmok e Primo Armelindo Bergami e 03 (três) abstenções dos
vereadores André Sartori, Armando Zanata Ingle Ribeiro e Narcizo de Abreu
Grassi. Leitura da INDICAÇÃO Nº 002/2018, de autoria do Vereador Narcizo
de Abreu Grassi, que solicita ao Prefeito Municipal, após apreciação do
Plenário, que providencie a manutenção da estrada que dá acesso à rampa de
voo livre, na Comunidade de Cachoeira Alta. Justifica o fato de que a referida
via é bastante movimentada, em vista de grande fluxo de turistas e praticantes
de voo livre que utilizam a referida estrada, mas esta, encontra-se em péssimo
estado de conservação. Posta em discussão e votação nominal é APROVADA
por todos os vereadores; Leitura da INDICAÇÃO Nº 003/2018, de autoria do
Vereador/Presidente Gilson Luiz Bellon, que solicita ao Prefeito Municipal, após
apreciação do Plenário, que providencie local para a instalação e construção
de Cemitério Público Municipal. Posta em discussão o Vereador, autor da
matéria, destaca a relevância e as possibilidades para amenizar o problema.
Os Vereadores Jonas Nunes Simões e Narcizo de Abreu Grassi também
destacam a urgência e necessidade do atendimento. O Vereador Narcizo
sugere que o dinheiro que a Câmara repassa todos os anos à Prefeitura seja
utilizado para este fim. O Vereador Jonas destaca a importância do interesse,
da avaliação quanto ao valor necessário e a busca de ajuda em outras esferas
governamentais. Posta em votação nominal é APROVADA por todos os
Vereadores;

Leitura

da

INDICAÇÃO

Nº

004/2018,

de

autoria

do

Vereador/Presidente Gilson Luiz Bellon, que solicita ao Prefeito Municipal, após
apreciação do Plenário, que efetue reparos no Ginásio de Esportes da
localidade de Carolina, Distrito de Matilde, neste Município de Alfredo Chaves.
Posta em discussão, o Vereador autor na proposição cita a necessidade de
propor os devidos reparos, tendo em vista que o telhado ficou parcialmente
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destruído, após um forte vendaval que ocorreu no local. Enfatiza que a área é
de grande importância para a comunidade. Posta em votação nominal é
APROVADA por todos os vereadores; Leitura da INDICAÇÃO Nº 005/2018, de
autoria do Vereador/Presidente Gilson Luiz Bellon, que solicita ao Prefeito
Municipal, após apreciação do Plenário, que realize trabalho de fiscalização
das calçadas da sede do Município de Alfredo Chaves, determinando-se aos
respectivos proprietários a manutenção e adequação cabíveis. Posta em
discussão, o autor da matéria justifica que muitas calçadas na sede encontramse em péssimo estado de conservação, com buracos e várias irregularidades.
Destaca a necessidade de se cumprir as normas que regulamentam tanto no
sentido da conservação dessas vias, assim como pela adequação aos ditames
de acessibilidade de pessoas que apresentam necessidades especiais. O
Vereador André Sartori, destaca que há necessidade do serviço ser bem feito,
pois já ouviu várias reclamações com relação a calçada que está sendo
construída pela Prefeitura no antigo Prédio da Escola Ana Araújo, em frente a
loja do Nelsinho, pois não permite acesso adequado ao cadeirante. Posta em
votação nominal é APROVADA por todos os vereadores; Leitura da
INDICAÇÃO Nº 006/2018, de autoria do Vereador/Presidente Gilson Luiz
Bellon: Solicita ao Prefeito Municipal, após apreciação do Plenário, que efetue
a manutenção da ponte "Feliciano Garcia", no bairro Imigrantes, nesta cidade
de Alfredo Chaves. Justifica-se pelo fato de que a ponte em questão encontrase deteriorada, com um grande desnível no centro e corrimão em péssimo
estado de conservação. Posta em discussão e votação nominal é APROVADA
por todos os vereadores; Leitura da INDICAÇÃO Nº 007/2018, de autoria do
Vereador/Presidente Gilson Luiz Bellon que solicita ao Prefeito Municipal, após
apreciação do Plenário, que providencie construção de uma Praça Arborizada
em frente à Estratégia de Saúde da Família (ESF), situada no Parque
Residencial Jardim Cajá, nesta Cidade. Justifica-se pelo fato de que muitas
pessoas frequentam o local e não existem árvores nem praça no terreno de
frente, podendo se aproveitado por ser relevante e uma obra de pequeno valor.
Posta em votação nominal é APROVADA por todos os vereadores; Leitura da
INDICAÇÃO Nº 008/2018, de autoria do Vereador/Presidente Gilson Luiz
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Bellon, solicita ao Prefeito Municipal, após apreciação do Plenário, que efetue a
redução do canteiro central localizado na Rua da Igreja de Matilde, neste
Município de Alfredo Chaves. Justifica-se pela necessidade do alargamento da
via pública o que contribuirá para o melhoramento no trânsito, hoje prejudicado
pelo estreitamento da via. Posta em votação nominal é APROVADA por todos
os vereadores; INDICAÇÃO Nº 009/2018, de autoria do Vereador/Presidente
Gilson Luiz Bellon, solicita ao Prefeito Municipal, após apreciação do Plenário,
que providencie a construção de Faixa de Travessia Elevada nos moldes da
Resolução CNT 495/2014, em substituição aos redutores de velocidade
(quebra-molas) da sede do Município de Alfredo Chaves, bem como em locais
de grande fluxo de veículos e pedestres. Posta em discussão e votação
nominal é APROVADA por todos os vereadores. O Vereador Narcizo de Abreu
Grassi lembra da necessidade da construção de banheiros na Cachoeira de
Matilde, o que é essencial para os turistas que frequentam local. O
Excelentíssimo Presidente justifica que já conversou com o Prefeito e com a
comunidade e refletiram na possibilidade de terceirizar o serviço, já que é difícil
o investimento do dinheiro público, assim, pensaram em contratar uma
empresa que preste serviço de qualidade a população. O Vereador Daniel
Orlandi lembra que já há recurso de Emenda Parlamentar empenhado para
este fim. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi solicita que seja encaminhado,
em nome de todos os vereadores, Voto de Pesar aos familiares do Senhor
IDILIO LOVATTI; o Vereador Jonas Nunes Simões solicita que seja enviado
também aos familiares de DANIELA SANTOLIN; e o Vereador Nilton Cesar
Belmok aos familiares de THIAGO TIBÉRIO. O Vereador Jonas Nunes Simões
formaliza o convite da comunidade de Quarto Território para Romaria ao
Convento da Penha, informa dia e horário e convida os vereadores a estarem
presentes, para prestigiar a saída dos romeiros. 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 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), 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
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mim, encaminho para leitura e votação Plenária, e após sua aprovação, vai
assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

Alfredo Chaves, 28 de fevereiro de 2018.
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