CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER LEGISLATIVO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE ABRIL DE 2018

Ata número 11 (onze), da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alfredo
Chaves, Espírito Santo, realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril do
ano de 2018 (dois mil e dezoito), 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.
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. Sessão presidida
pelo Vereador Gilson Luiz Bellon e secretariada pelo Vereador Charles Gaigher.
O Excelentíssimo Presidente, após cumprimentar a todos, dá boas-vidas às
pessoas presentes no Plenário. Havendo quorum legal, declara aberta a sessão e
solicita que seja providenciada a leitura da Ata da sessão anterior, ocorrida no dia
11 (onze) de abril de 2018. Posta em discussão, o Vereador Jonas Nunes Simões
solicita uma retificação da Ata, acrescentando que, ao mencionar a respeito da
conquista e garantia de instalação de Torre de Telefonia no Bairro Cachoeirinha,
lembrou que, há 11 anos, o Vereador Narcizo de Abreu Grassi, por intermédio do
Deputado Estadual Gilsinho Lopes, também lutou por essa instalação. Posta em
votação nominal, a ata é APROVADA por todos os vereadores. Dando sequência,
o Excelentíssimo Presidente solicita que seja procedido o EXPEDIENTE DO DIA:
Oriundos de Diversos: Leitura dos Projetos: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
Nº 010/2018: Institui o Programa Municipal de Dinheiro Público Direto na Escola PMDDE; e PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 011/2018: Autoriza o Poder
Executivo do Município de Alfredo Chaves a conceder reajuste salarial de 1,83%
nos vencimentos dos servidores da Prefeitura. O Presidente encaminha
individualmente ambos os Projetos à Comissão de Justiça e Redação Final e à
Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de Parecer; Leitura
dos ofícios em RESPOSTA DE REQUERIMENTOS: Ofício da Prefeitura
Municipal

de

Alfredo

Chaves/Gabinete

nº

077/2018

em

resposta
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REQUERIMENTO Nº 002/2018 - que solicita ao Secretário Municipal de
Agricultura a prestação de informações quanto ao critério utilizado pela
Administração para atender os produtores rurais que solicitam serviços de
máquinas - encaminha as informações solicitadas; Ofício da Prefeitura Municipal
de Alfredo Chaves/Gabinete nº 080/2018 em resposta ao REQUERIMENTO Nº
003/2018 - que solicita ao Prefeito Municipal a listagem contendo o nome dos
servidores da Prefeitura Municipal que recebem valores oriundos de gratificação encaminha relação dos servidores que recebem gratificação. O Presidente dá
ciência a todos os vereadores e informa que o documento está disponível a todos
os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal; Leitura do Ofício da
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/Gabinete PMAC/GAB nº 087/2018:
encaminha o BALANCETE mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal
de Alfredo Chaves referente ao mês de MARÇO de 2018. O Presidente informa
que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos de
Diversos: Leitura dos ofícios: Ofício do Vereador Ubaldino Saraiva da Câmara
Municipal de Marechal Floriano nº 002/2018: Expressa rejeição em relação à
cobrança pelo uso da água ao agricultor rural e solicita apoio das autoridades
para que juntos possam buscar meios para que este não seja penalizado e sim
orientado sobre a utilização correta e manuseio com responsabilidade dos
recursos hídricos; Ofício da Secretaria Municipal de Saúde nº 118/2018:
encaminha o BALANCETE mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de
Saúde de Alfredo Chaves referente ao mês de FEVEREIRO de 2018; e Ofício do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto nº 044/2018: encaminha a BALANCETE
mensal da receita e despesa, relatório de empenhos, liquidações e pagamentos
do SAAE de Alfredo Chaves referente ao mês de MARÇO de 2018. O Presidente
dá ciência a todos os vereadores e informa que todos estes documentos estão à
disposição dos interessados na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos dos
Vereadores: Leitura dos Projetos de Lei: PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 004/2018, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre reposição salarial de
1,56% dos servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves; e PROJETO DE
LEI DO LEGISLATIVO Nº 005/2018, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe
sobre concessão de reposição salarial de 1,56% dos Vereadores da Câmara
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Municipal de Alfredo Chaves. O Presidente encaminha individualmente ambos os
Projetos de Lei à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de
Finanças e Orçamento para análise e emissão de Parecer. Ordem do Dia:
Leitura, discussão e votação das Indicações: INDICAÇÃO Nº 042/2018, de
autoria do Vereador Gilson Luiz Bellon: Sugere ao Prefeito Municipal, após
apreciação do Plenário, que efetue a instalação de placas de sinalização nas
estradas do Município, com indicação da direção dos Distritos e demais
localidades. Na discussão, o autor da propositura justifica a necessidade de
melhorar o acesso e tráfego na região, garantindo boa orientação para turistas,
motoristas e até mesmo pessoas que residem em Alfredo Chaves. Após votação
nominal, a matéria é APROVADA por todos os Vereadores; INDICAÇÃO Nº
043/2018, de autoria do Vereador Gilson Luiz Bellon: Sugere ao Prefeito
Municipal que providencie a instalação de placas com numeração de imóveis no
Distrito de Matilde, objetivando melhorar a organização e localização dos imóveis
do referido distrito, a fim de facilitar a entrega de correspondências e encomendas
e atender o pedido dos moradores. Após votação nominal, é APROVADA por
todos os vereadores; INDICAÇÃO Nº 044/2018, de autoria do Vereador Jonas
Nunes Simões: Sugere ao Prefeito Municipal que providencie a construção de
redutores de velocidade em pontos estratégicos da Avenida Augusto Togneri. Na
discussão, o autor justifica a necessidade pelo fato de que condutores
imprudentes transitam em alta velocidade pela via pública, o que expõe pedestres
a risco e aumenta a possibilidade de ocorrer acidentes de trânsito, sendo
APROVADA, após votação nominal, por todos os vereadores; INDICAÇÃO Nº
045/2018, de autoria do Vereador Gilson Luiz Bellon: Sugere ao Prefeito
Municipal que efetue fiscalização no Bairro Santa Rita a fim de determinar que os
proprietários de terrenos baldios do local providenciem as respectivas limpezas,
bem como que os proprietários de veículos sucateados, deixados na ruas,
providenciem a devida retirada e descarte, se necessário. O Vereador autor da
proposição justifica a necessidade pelo fato de que muitos proprietários de lotes
do bairro não efetuam a devida limpeza de seu patrimônio, deixando mato
crescido nos locais, além de ocasionar a proliferação de insetos e roedores
nocivos à saúde. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi expõe que é algo muito
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complicado,

pois

alguns

proprietários

de

oficinas

utilizam

lotes

para

aproveitamento das peças. O Vereador Nilton Cesar Belmok enfatiza que em toda
cidade há o problema do abandono de veículo em local impróprio, que acredita
ser válida a referida indicação em toda cidade e não em apenas um bairro. O
Vereador Narcizo justifica que votará contra, pois não quer que pessoas que
agem corretamente sejam penalizadas por alguma fiscalização. O Vereador
Armando Zanata argumenta que a realidade agora na municipalidade é que
qualquer motivo é motivo de cobrar taxa do povo e a aplicação de multa poderá
prejudicá-los ainda mais. O Presidente justifica que está atendendo uma
reivindicação dos moradores e está apenas pedindo que providencie a devida
retirada, e não que sejam aplicadas penalidades. O Vereador Narcizo sugere que,
antes da aprovação, seja feito um alerta aos proprietários de oficina. O vereador
Daniel Orlandi lembra que é apenas uma simples indicação e desconhece a
existência de alguma Lei que determine a aplicação de multas, caso seja feita a
mudança ou alguma lei, esta deverá passar pela Câmara Municipal. Esclarece
que a indicação tem o intuito de prevenir, uma questão de saúde pública, e não
penalizar. Após as discussão de todos os vereadores, atendendo a solicitação
dos Vereadores: Primo, Zanata, Charles, Nilton e André, o Excelentíssimo
Presidente RETIRA DE PAUTA a referida indicação; INDICAÇÃO Nº 046/2018,
de autoria do Vereador Gilson Luiz Bellon: Sugere ao Prefeito Municipal, após
apreciação do Plenário, que providencie a instalação de placas de sinalização
para reserva de vaga de estacionamento para idosos, pessoas com deficiência ou
dificuldade de locomoção. Na discussão da matéria, expõe o fato de que existem
apenas duas placas de sinalização dessa natureza na Sede do Município de
Alfredo Chaves e a adoção dessa providência é de extrema utilidade pública, pois
facilitará o acesso a vagas de estacionamento por pessoas que realmente
necessitam. Posta em votação, é APROVADA por todos; INDICAÇÃO Nº
047/2018, de autoria do Vereador Jonas Nunes Simões: Sugere ao Prefeito
Municipal que providencie a roçada e limpeza dos acostamentos da Rodovia
Giusepp Cetto, bem como da estrada que liga a localidade do Gavião até Nova
Mântua, Alfredo Chaves. O Autor da proposição agradece a Secretaria
responsável que já realizou a limpeza dos acostamentos da Rodovia Giusepp
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Cetto, mas enfatiza a necessidade da manutenção na outra referida estrada,
tendo em vista que os matos nas laterais dificultam a visão dos motoristas, sendo
a indicação APROVADA por todos os Vereadores; e INDICAÇÃO Nº 049/2018,
de autoria do Vereador Narcizo de Abreu Grassi: Sugere ao Diretor do SAAE
(Serviço Autônomo de Água e Esgoto) a implantação de Pregão como
modalidade de licitação para as aquisições de bens e serviços realizadas pela
autarquia. Justifica, no momento de discussão da propositura, a importância desta
modalidade instituída pela Lei Federal 10.520/02 e que, na qualidade de
legislador e fiscalizador, e exercendo a função de orientar, vislumbra a
necessidade de implantação desta modalidade, a fim de otimizar os serviços e
garantir mais transparência às contratações, bem como dar contornos mais
condizentes com as orientações dos Tribunais de Contas. Posta em votação
nominal, é APROVADA por todos os Vereadores. O Excelentíssimo Presidente
apresenta REQUERIMENTO VERBAL: solicita ao Prefeito Municipal, após
deliberação do Plenário, que encaminhe informações referentes à Iluminação
Pública, especificando a quantidade de contribuintes no Interior e Sede, valor
mensal arrecadado e o valor pago à EDP Escelsa. Justifica a necessidade das
informações para análise do que pode ser feito com relação à taxa da iluminação
pública. Os demais vereadores também discutem a respeito. Posto em votação
nominal, é APROVADO por todos os vereadores. Passando para o Grande
Expediente, o excelentíssimo Presidente concede o uso da palavra aos
vereadores inscritos. O Vereador Jonas Nunes Simões, após cumprimentar a
todos: expressa seu sentimento de alegria por perceber o clima de harmonia
existente na Casa; faz votos de que esteja sempre assim; esclarece que
atualmente muitas coisas que acontecem no município são distorcidas por
algumas pessoas por meio do Facebook; cita, como exemplo, a votação do
Projeto de Lei aprovado pela Câmara que, na sua interpretação, tinha como
intuito de cobrar a taxa apenas das pessoas que fazem uso do benefício, e não
de todas as pessoas do interior. Expressa também a necessidade de diminuir a
radicalidade na área da saúde. Cita a realidade da saúde e números de
habitantes de outros municípios. Lamenta que o hospital de Alfredo Chaves
fechou por implicância política. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi enfatiza a
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importância de os Vereadores tomarem providências quanto à cobrança do uso
da água proposta pela Bacia Hidrográfica do Rio Benevente. Solicita que seja
enviado ofício ao Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente,
Senhor Sinval Rosa da Silva, a fim de requerer informações acerca dos
integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Benevente e a entidade que
representam, com a informação destacadas daqueles que compõem a Câmara
Técnica, bem como calendário das reuniões realizadas pelo Comitê, a
confirmação da reunião inicialmente agendada para o dia 03/05/2018, a ser
realizada na comunidade de Carolina, solicitando-lhe a convocação de todos os
membros do Comitê para conhecimento e dar transparência ao caso. Os
vereadores Daniel Orlandi, Nilton Cesar Belmok, Charles Gaigher, Jonas Nunes
Simões e demais vereadores discutem a respeito e expressam que são
radicalmente contra a cobrança pelo uso da água ao agricultor rural, o que
também irá refletir aos demais cidadãos alfredenses. Ressaltam a relevância de
se criar mecanismo para disciplinar o uso da água. O Excelentíssimo Presidente
informa a respeito da Campanha do Agasalho e concede o uso da palavra aos
adolescentes do Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos, que
expõem sobre a importância da campanha e divulgam a data e os postos de
coleta para doação. Ressaltam que é uma campanha que acontece no município
desde 2006 e desde 2014 conta com a ação do Projovem em parceria com a
Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente
agradece a presença de todos, encerra a Sessão, convida a todos para a próxima
Sessão Ordinária, que acontecerá no dia 09 (nove) de maio 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 mim, segue para leitura e votação Plenária e, após
sua aprovação, vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

Alfredo Chaves, 16 de maio de 2018.
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Obs: Em virtude das fortes chuvas ocorridas no dia 09 de maio de 2018 que se
precipitaram sobre a cidade inundando setores da Câmara Municipal de Alfredo
Chaves, a Sessão Ordinária que aconteceria nesta data foi adiada para o dia 16
de maio de 2018, conforme Portarias 006 e 007/2018.
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