ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE JUNHO DE 2018
r

Ata número QUINZE, da Sessão Ordinária da-Câmara Municipal de Alfredo
Chaves; Espirito Santo, realizada aos 06 (seis) 'dias do mês de junho do ano de
dois mil e dezoito, às 18n (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 (Presidente) e secretariada pelo Vereador Charles Gaigher (1° Secretário).
Havendo quorum legal, o Excelentíssimo Presidente declara aberta a Sessão.
Após cumprimentar a todos, solicita que seja providenciada a leitura da Ata da
Sessão Extraordinária, ocorrida no dia quatro de junho de dois mil e dezoito. 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 do Oficio da Prefeitura
Municipal de Alfredo

Chaves/Gabinete

n°

125/2018, que encaminha

o

BALANCETE«mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo
Chaves referente ao mês de ABRIL de 2018. O Presidente informa que está à
disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos de Diversos:
Leitura dos Ofícios: Oficio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto n° 057/2018 emresposta à Indicação N° 049/2018, que sugere ao Diretor do SAAE a implantação
da modalidade de Pregão para aquisição de bens e serviços realizados pela
referida autarquia - Informa que já é utilizado pelo SAAE a modalidade Iicitatória
Pregão nas aquisições de bens e serviços de natureza comum e que é utilizado
também adesões de Ata de Registro de- Preços celebradas pelo Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo uma vez que o
agrupamento de diversos entes para realização de certame único gera economia
para a municipalidade. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi parabeniza o Diretor

do SAAE, pois começou agora a utilizar essa modalidade, tendo em vista que, até
-
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recentemente, fazia as contratações por meio de Carta Convite, Oficio da
Secretaria Municipal de Saúde n5I209/2018: encaminha o balancete mensal
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receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves referente ao

mês de ABRIL de 2018; Oficio do Serviço Autônomo de Água e-Esgoto n.°
062/2018: encaminha o balancete mensal da receita' e despesa e relatórios de
pagamentos do SAAE. de Alfredo Chaves referente ao mês de JANEIRO E
FEVEREIRO, bem como, demais relatórios complementares dos meses de
MARÇO .e ABRIL de 2018 cujo balancetes já foram apresentados; e Ofício Circular
da Secretaria Municipal 'de Assistência Social e Cidadania n° 093/2018, que
informa que foi encaminhado' por e-mail á relação dos. beneﬁciários do

Programa Bolsa Familia, referente ao mês de JUNHO de 2018 e está disponível
nos sites da Prefeitura e da Cabra Econômica Federal. O Presidente informa que
todos esses documentos estão à disposição de todos na Secretaria da Câmara
Municipal. Ordem do Dia:. Leitura do PARECER da Comissão de Justiça e
Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento que apresenta análise
favorável ao PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 012/2018, que dispõe Sobre

as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício ﬁnanceiro de
2019. Posto em discussão e votação nominal é APROVADO por todos os
vereadores; Leitura do PARECER da Comissão de Justiça e Redação Final que
apresenta manifestação favorável ao PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N°
013/2018, o qual denomina prédio público municipal de Centro Administrativo
Ruzerte de Paula Gaigher. Posto em discussão, o4Presidente Gilson Luiz Bellon
informa que o Centro Administrativo está localizado no espaço do antigo Colégio
Pio XII e destaca a relevância da referida homenagem. Posto em votação nominal

é.APROVADO por todos os Vereadores; Leitura do REQUERIMENTO N°
004/2018, de autoria do vereador Jonas Nunes Simões: solicita ao Prefeito
Municipal, após deliberação do Plenário, que preste informações referentes ao
transporte público da educação municipal e encaminhe cópia do processo de
licitação e outros documentos referentes a contratação e caracterização dos fatos.
Posto em discussão oi Vereador Jonas Nunes Simões justifica-que é uma
solicitação em virtude do episódio que aconteceu no municipio de Anchieta,
divulgado pela. imprensa, em que uma criança foi esquecida dentro do ônibus
-

-.

escolar municipal por mais de quatro horas, o que desencadeou preocupação em
várias pessoas de nosso município. Esclarece que deseja fiscalizar e conhecer a

realidade do transporte da nossa municipalidade, objetivando proteger as crianças.
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Posto em votação nominal é APROVADO por todos os vereadores. Leitura da
INDICAÇÃO .N° 050/2018, de autoria do vereador Jonas Nunes Simões, a qual
sugere ao Prefeito Municipal, após deliberação do Plenário, que providencie o
aumento do quinquênio concedido aos Servidores 'da Prefeitura Municipal de
Alfredo Chaves para o percentual de 5% (cinco por cento). Posto em discussão o
Vereador Jonas Nunes Simões justifica que houve uma redução do quinquênio,

sendo que na atualidade os servidores recebem apenas 1% (um por cento) em
cinco anos. Declara que é muito pouco e que há a necessidade de valorizar o
servidor. O Vereador Armando Zanata apoia a solicitação e parabeniza o colega
vereador pela iniciativa. Posto em votação ,nominal é APROVADA por todos os
vereadores. O Vereador Daniel Orlandi manifesta e solicita' que seja encaminhado,
VOTO DE PESAR aos familiares do Senhores Jacir Belmok, José Carlos Vieira e
Benedito Simões, o qual é APROVADO por todos os Vereadores. O Vereador
Charles Gaigher e, posteriormente, o Vereador Nilton Cesar Belmok soIicitam,. por
meio da INDICAÇÃO VERBAL, que seja encaminhado à EDP Espírito Santo ESCELSA -1 Espírito Santo Centrais Elétricas SA, solicitando-lhe que seja
procedida com urgência a manutenção da rede elétrica e análise da possibilidade
de mudança de transformadores, nas localidades de lbitirui e Nova Mântua,
respectivamente, tendo em vista a constante falta de energia, o que tem provocado
grandes transtornos e prejuizos aos moradores, como a queima de equipamentos
elétricos. Posta em votação é APROVADA por todos os Vereadores. O Presidente
também apresenta INDICAÇÃO VERBAL para ser deliberada pelo Plenário, a qual
solicita ao' Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Espirito Santo

DER-ES, que providencie a manutenção da. Rodovia.Lauro Ferreira Pinto, do
trecho entre a Placa à Sede do Município, objetivando principalmente a roçada do
acostamento, cobertura dos buracos, tendo em vista que em decorrência do
tempo, é necessária a manutenção para garantia e segurança dos que trafegam

pelo local, sendo APROVADA por todos os Vereadores. O Vereador Nilton Cesar
Belmok expõe em Plenário o agradecimento ao Prefeito -pelo trabalho de
manutenção realizado na sede da Comunidade de Nova Mântua e Gavião. O

Vereador Narcizo de Abreu Grassi cita a problemática existente há anos na rodovia
que liga a sede do Municipio ao Distrito' de Matilde. Passando para o Grande

Expediente o Excelentíssimo Presidente concede ao uso da palavra ao Vereado
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inscrito. O Vereador Daniel Orlandi após cumprimentar a todos menciona o grande

desafio dos gestores públicos em relação as dificuldades enfrentadas pelo Brasil, o
que tende a piorar em decorrência da atual greve dos caminhoneiros, o que

considera uma greve justa por reivindicar os direitos, mas argumenta que está
apertado para os caminhoneiros, para o governo, para a Prefeitura, para as
empresas, para o microempreendedor, para o servidor. Um tempo' dificil para
todos. Lembra que é um grande desafio gerir as finanças da vida, da propriedade e

do municipio. Expõe que o mandatário está sujeito a críticas, mas é uma grande
responsabilidade gerenciar as finanças com zelo sem ser penalizado. Ressalta que
a metodologia que deve-se utilizar é receber. as criticas com paciência e
serenidade e analisar como uma possibilidade de crescimento. Esclarece 'a
respeito do que foi afirmado, na Sessão do dia 16'de maio, quanto a possibilidade
da Prefeitura perder verbas de uma emenda parlamentar. Informa que em maio,
juntamente com os Vereadores. Gilson, Charles e o Prefeito na ocasião da Marcha
em Brasília, tiveram a oportunidade de procurar todos os dez Deputados Federais
e três Senadores representantes do Estadodo Espirito Santo, e protocolar o oficio
solicitando emenda parlamentar para o Municipio de Alfredo Chaves. Cita a
conquista de várias delas. Informa que com objetivo de esclarecer a informação
ventilada em plenário, quanto ao fato do município de Alfredo Chaves estar
correndo o risco de perdera emenda, buscou informação e verificou que as
pendências constavam no sistema porque o. mesmo não é atualizado com

frequência, mas que já estavam sanadas. Expõe em data Show os documentos
u

.

para facilitar sua explanação. Informa também a respeito de uma emenda.no valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a reforma do Posto de Saúde em
lbitirui, atendendo a solicitação do Vereador Charles Gaigher, de autoria do
Deputado Rafael Favato. Esclarece que o Governo libera o valor para o município
objetivando a reforma do posto, porém só é possivel por meio de convênio, mas se
for realizado por meio do convênio é necessário cumprir todas as normas impostas
pelo Ministério de Saúde, o que não é viável, pois teria que demolir o posto para
atender as normativas, sendo o valor insuficiente para a nova, construção. Informa

que está sendo feita uma mudança no objeto para ser aplicado na saúde e a
Prefeitura com recursos próprios, na medida do possível, realizar a reforma. O

Excelentíssimo Presidente confirma 'a informação e cita uma
fr
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semelhante para construção do posto de saúde de Matilde. O Vereador'Narcizo de

Abreu Grassi justiﬁca que falou em Sessão a respeito da Emenda no valor de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais) e não mentiu, pois a informação partiu de
dentro do Gabinete .do Senador Magno Malta, que informou que a Prefeitura faltava

apresentar quatro documentos para concretizar a' Emenda e que estava previsto
uma nova data para a Prefeitura cumprir com as exigências. Ressalta que, como
Vereador, está na Câmara para cumprir com seus compromissos. Altera o tom de
`~..‹

voz com o Vereador Daniel e o Presidente interfere por questões de Ordem. Nada
mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente agradece a presença de todos,
encerra a presente Sessão, convida para a próxima Sessão Ordinária, que
acontecerá no dia 20 (vinte) de junho de 2018 (dois mil e dezoito), às 18h (dezoito
horas), na Sededa 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.
I
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Alfredo Chaves, 20 de junho de 2018.
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