ATA DA SESSAO ORDINARIA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2018

'Ata número. DEZESSEIS, da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alfredo
Chaves, Espirito Santo, realizada aos 20 (vinte) dias do mês dejunho do ano de
dois mil e dezoito,'às 18h (dezoito horas), no Plenário Brasilit_o Pilon, sede da
Câmara Municipal, situada na Rua Cais Costa Pinto, número 62 (sessenta e dois),
Bairro Geovani Breda, Alfredo Chaves, Espirito Santo. Presentes os vereadores:
André Sartori, Armando Zanata Ingle Ribeiro, Charles Gaigher, Daniel Orlandi,
Gilson Luiz Bellon, Jonas Nunes Simoes, Narcizo de Abreu Grassi, Nilton Cesar
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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 e
após cumprimentar a todos, solicita que seja providenciada a leitura da Ata da
Sessão Ordinária, ocorrida no dia seis de junho de dois mil e dezoito. Posta em
discussão e votação nominal e APROVADA por todos os vereadores. O Vereador

Narcizo. de Abreu Grassi destaca, confonne lido na Ata, que o município perdeu a
Emenda Parlamentar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de autoria do
Deputado Rafael Favatto, que tinhacomo objetivo a reforma do Posto de Saúde de
lbitirui. O Presidente justifica que não foi possivelatender às exigências legais,
pois o espaço do posto não permite a implantação do referido recurso. Dando
sequência, o Excelentíssimo Presidente solicita; que seja procedido o
EXPEDIENTE DO DIA: Oriundos do Prefeito: Leitura dos Projetos de Lei:
PROJETO DE LEI N” 00912018, que dispõe sobre Alteração da Lei n° 469/2013,
dando nova denominação à Coordenação Municipal de 'Proteção e Defesa do
Consumidor para Gerência_Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor;
PROJETO DE LEI N” 016I2018, que cria o Cargo de Biólogo - Meio Ambiente e
'
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Biod-iversidades, integrante do Plano' de Carreira e Vencimentos dos Servidores
Públicos do Município de Alfredo Chaves; PROJETO DE LEI N” 01812018, que
r

dispõe sobre a alteração da Lei n° 635!2017, que se refere à Contribuição para
Custeio de Serviço de .Iluminação Pública - COSlP, utilizando como critério, a
distância de até 100 (cer_n)metros do local do medidor ao ponto servido-por
iluminação pública para incidir a cobrança; e-PROJETO DE LEI N°- 01912018", que
dispõe sobre o Sistema de Controle interno do Municipio de Alfredo Chaves.sO

Presidente encaminha individualmente todosgosreferidos Projetos de :Lei à
Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento
para análise e emissão de parecer. Leiturado Oficio da Prefeitura Municipal de
Alfredo Chaves/Gabineten” *142l20.18: encaminha o Balancete mensal da receita
e despesada Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de. MAIO de
2018. O Presidente informa que está à* disposição de todos na Secretaria da
Câmara Municipal. Oriundos de Diversos: Leitura do Oficio do Serviço_Autõnomo
de Agua e Esgoto n” 068/2018 que encaminha o Balancete mensal da receitae

despesa e relatório de pagamento do SAAE de Alfredo Chaves referente ao mês
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de MAIO de 2018. O Presidente informa que está á disposição de todos na

Secretaria da Cámara Municipal. Oriundos dos Vereadores: Leitura dos Projetos
de Lei do Legislativo de autoria da Mesa Diretora: PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO N” 006I2018, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos- dos Servidores Públicos da-Câmara Municipal de* Alfredo Chaves
(ES); e PROJETO DE LEI DOLEGISLATIVO N" 007/2018, que dispõe sobre a

Organização Administrativa da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O Presidente

encaminha individualmente ambos Projetos de Lei à Comissão de Justiça e
Redação Finale à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e .emissão de
parecer; Apresentação do Balancete mensalëda -receita e despesa e- relatório de
pagamento da Câmara Municipal dee Alfredo Chaves, referente ao *mês MAIO de

2018. O Presidente informa que encontra-se cópia na pasta de -todos o Vereadores
e está à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara
Municipal. Ordem do Dia: O Presidente informa que os Projetos de Lei que
constavam para votação em Regime de Urgência Urgentissima foram retirados de

pauta, tendoíem' vista' que serão" votados na próxima sessão. Leitura do
REQUERIMENTO N” 005/2018, de autoria do Vereador Narcizo de Abreu Grassi:
solicita ao .Prefeito Municipal, 'que preste informações .quanto ao motivo da
paralisação da obra de construção da quadra situada na Comunidade de
Cachoeira Alta, do valor total gasto e que encaminhe toda documentação do
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referido processo. -Posto em discussão, o Vereador Narcizo de Abreu Grassi

justiﬁca a necessidade e expõe em Plenário as_ imagens e a problemática. Ressalta
que e uma obra paralisada há anos, estando as ferragens deterioradas, o que pode

acarretar grandes -problemas. O Vereador Nilton Cesar Belmok informa que o
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dinheiro destinado a referida construção está guardado e nos próximos dias haverá
nova licitação para o término da obra. Posto em votação nominal me APROVADO
por todos os vereadores; REQUERIMENTO N” 00612018, de autoria do Vereador
Narcizo de Abreu Grassi: solicita ao Prefeito Municipal, que encaminhe relatório
detalhado das despesas com o Consórcio CONDESUL/ES em virtude do

gerenciamento de saúde realizado na municipalidade. Posto em discussão o
requerimento, o autor da proposição, esclarece que quem participava do consórcio
era a Expandida Sul, e atualmente, com essa nova consorciada, gasta-se o valor
aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e deseja saber onde está
sendo gasto esse valor. Posto em discussão e votação nominal ê_APROVADO por
todos os vereadores. O Vereador Armando Zanata Ingle Ribeiro, considerando a
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divulgação do Audio do.Prefeito Fernando Videira Lafaytte que informou a respeito

do cancelamento da Festa da Banana e do Leite, apresenta INDICAÇÃO VERBAL
para ser deliberado pelo P'Ienário,'solicitando ao Chefe do Poder' Executivo que

realize a 46” (quadragésima sexta) Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves
de menor porte, garantindo-se a realização desse evento tradicional e cultural do
municipio, tendo em vista que as- pessoas se programam o ano todo para

participar, 'es acredita que tendo show nacional ou não, a população' não deixará de
prestigiar. Posto em votação nominal e APROVADA por todos os vereadores.
Passando para o- GRANDE EXPEDIENTE, o Excelentíssimo .Presidente concede o

uso da palavra ao Vereador inscrito. O Vereador Narcizode Abreu -Grassi, após
cumprimentar a-todos,»faz uso da palavra para se posicionar- contra diversas
problemáticas encontradas no municipio, cita cada uma delas; racobrançaƒcla"
iluminação pública nas propriedades rurais que não usufruem do serviço, e a
maioria que usufrui dispõe de lâmpadas queimadas_nos postes, o que considera
abusiva e absurda, fato que o levou ao Ministerio Público de Alfredo Chaves para
que seja instaurado Procedimento Preparatório; outro problema é situação do
_
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esgoto correndo a ceu aberto em Sagrada Família,que está cada dia pior, já que o
esgoto se junta com as águas pluviais e se espalha pela rua, ou se espalha em

decorrência do trânsito de veiculos. Menciona que foram aprovados projetos de
doação de imóveis para construção de estação de tratamento de esgoto» na
localidade, mas ate agora nadafoi feito. Faz questionamentos quanto a gravidade

da situação- Destaca que a situação requer urgência nas tomadas de decisões e

realização das obras; registra também a problemática da falta de banheiro na
Cachoeira de Matilde. Informa' que constatou que havia quatro õnibus de turismo
parados no local. Convida todos a fazerem uma reflexão a respeito das
necessidades fisiológicas. Justifica que não dá nem para parar no local e correr o
risco de esculhambação, pois as pessoas o apontam informando que éIVereador
do Município. Pergunta que culpa tem o vereador, se e competência exclusiva do
Prefeito. Lernbra que o agroturismo deve ser valorizado no Município, uma vez
que, ao lado da agricultura é base da- economia;-chama a atenção também para as
providências quanto a questão da instalação de câmeras nas vias de acesso e
saída do Sede -do Município, pois, por diversas vezes, fez indicações no sentido de
que o Poder Executivo adotasse essa medida, tendo em vista o aumento de
roubos, furtos e tráﬁco'de entorpecentes na Sede do município, pois as câmeras
de monitoramento, alem de inibir a ação de meliantes, também fornecem material
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para a investigação e elucidação de crimes; por fim,- -destaca 'ser-Iarne`ntáveI- a
informação dada na rádio pelo Prefeito Municipal quanto aoícancelamento da
Festa da Banana' e do Leite, sob justiﬁcativa de crise financeira. Destaca que se
pbsicionou contra o Projeto de Lei que visava alterar a ,data dá festa,-este que foi
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retirado de pauta, pois como vereador, é ía favor das tradições alfredenses e das
manisfestações culturais, considera um- atentando contra o povo, pois, alem da
relevância turística-do evento, todos reconhecem ra importância da Festa da
Banana e do Leite como Património Histórico re Cultural; Enfatiza- que-é

incompreensí_vel e inconcebível que qualquer interesse se sobreponha aos valores
e tradições. Questiona a quem interessava a mudança da data da realizaçao da
festa. Destaca que a história do municipio não deve pagar a_conta da. falta de
planejamento e organização da Adminstração, ou 'pelo descaso e falta de
compromisso porparte de particulares. Lamenta e justiﬁca que afesta não deveria
ter sido cancelada, e sim, feita com- moderação, mantendo-se as tradições
alfredenses e manifestações culturais. Compara' á festa do Clube do Cavalo
realizada por um cidadão no Parque de ExposiÇã0. e questiona porque-a Prefeitura
não pode realizar- uma festa. Justifica que crise não existe, e sim há um descaso, e
afirma que levaèse a entender que queria tranfesrir a datápois levaria alguma
-
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vantagem. ' O Presidente Gilson Luiz Bellon justiﬁca -que como -o' 'próprio vereador
apontou' as problemáticas existentes no município, não -*dá para gastar o di
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público para realização de festa com _recursos próprios, que a festa apenas iria ser
adiada e todo investimento não seria por parte da Prefeitura. O Vereador Jonas
Nunes Simões, também escrito no Grande Expediente, após cumprimentar a

todos, justiﬁca que e muito fácil criticar, mas que a situação da Prefeitura não está
fácil, que inclusive já sugeriu ao Chefe do Executivo a enxugar a folha de
pagamento, pois são muitos funcionários. Lembra que a Festa da Banana do ano
de 2017 aconteceu graças ao repasse da Câmara de vereadores. Esclarece que o
orçamento da Prefeitura está sob controle e o Prefeito segue as orientações do
Tribunal de Contas, bem como, há muitas obras a serem. realizadas. Faz elogios e
agradecimento _a Senridora do Procon e ao Prefeito Municipal em virtude da

instalação de Torre de Telefonia que, além de beneficiar o bairro da Cachoeirinha,
contribuiu também para 'captação do sinal nas comunidades vizinhas. Cita a
problemática da saúde no município de Alfredo Chaves em que os pacientes ficam
.r

durante muito iternpo a espera para liberação de exames e atendimento de média- e

alta complexidade. Compara com outros- municípios vizinhos. Acredita 'que gastase muito e o resultado se insuficiente. O Vereador Armando Zanata faz uma
ressalva na fala do colega Vereador Jonas, lembra que o dinheiro repassado pela
.
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Câmara á Prefeitura no ano de'2017, informado-pelo Presidente, não foi destinado
¬_.

para realização' da 'Festa da Banana e do Leite. O' Vereador Daniel Orlandi ressalta
que, assim como os coleg_as'vereadores fazem um trabalho social na área da
saúde, também_ consegue resolver e agilizar alguns procedimentos, que são

realizados de -forma informal e casos esporádicos., Lembra- que a Secretaria
Municipal de Saúde realiza o trabalho da melhor forma possível eo segue e obedece
os criterios- estabelecidos,principalmentequanto as-vagas no sistema. Esclarece
quanto se notificação à-Prefeitura pelo Tribunal de Contas, queorienta .sobre-a
previsão orçamentária, no sentido que a previsão da arrecadação' da receita em
Alfredo Chaves não está de acordo com o previsto, por isso há a orientaçãoquanto
a necessiade de cortar gasto pelo Chefe do Poder Executivo. O Vereador Armando
Zanata faz uso da palavra no grande expediente e menciona sobre os argumentos
do Chefe do Poder Executivo quanto a crise financeira, mas lembra dos novos
impostos ecobranças realizadas â população. Destaca que o cancelamento da
festa não o convenceu, pois caso realmente fosse verdade a .justificativa da crise,
por que não cancelou logo que foi notificado pelo .Tribunal de Contas? Epor q

foram vendidosos ingressos para a realização da festa? Enfatiza a relevância da
Festa' da Banana e do Leite para a população alfredense. -Em tempo de crise.,
lembra das gratiﬁcações que o Prefeito' concede ao alguns servidores. O' Vereador
Narcizo de Abreu Grassi lamenta que realmente os gastos com a saúde no
município ê exagerado, comparando com o atendimento 'que ê- dado,
principalmente nos gastos com a contratação de empresa terceirizada. Enfatiza
que o argumento de crise não condiz com a realidade da Prefeitura, pois verifica-se
.,
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que a cada dia são contratadas novas pessoas para compor o quadro de
funcionários, o que o leva a entender que há falta de planejamento e boa
we.

administração. Nada mais havendo as tratar, o Excelentíssimo' Presidente agradece
a presença de todos, encerra a presente Sessão, convida para a próxima Sessão
Ordinária, que acontecerá no dia 04 (quatro) de julho de 2018 (dois mil e dezoito),
às 18h (dezoito h.oras),` 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,
ni
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vai-assinada por mim _e pelo Senhor, Presidente.
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Alfredo Chaves, 04-de julho de 2018.
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