ATA DA SESSAO ORDINARIA DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019

Ata número QUATRO, da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alfredo

Chaves, Espirito Santo, realizada aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro do ano de
2019 (dois mil e dezenove), ás 18h (dezoito horas), no Plenário Brasilito Pilon, na
sede da Cámara Municipal, situada na Rua Cais Costa Pinto, número 62 (sessenta e
dois), Bairro Geovani Breda, Alfredo Chaves, Espirito Santo, estando presentes os
Vereadores: André Sartori, Armando Zanata lngle Ribeiro, Charles Gaigher, Daniel
Orlandi, Gilson Luiz Bellon, Jonas Nunes Simões, Narcizo de Abreu Grassi, Nilton
Cesar Belmok e Primo Armelindo Bergami. A Sessão foi presidida pelo Vereador
Gilson Luiz Bellon (Presidente) e seoretariada pelo Vereador Charles Gaigher (1°
Secretário). Havendo quorum legal, o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a
Sessão e, após cumprimentar e agradecer a presença de todos, solicitou que fosse
providenciada a leitura da Ata da Sessão Ordinária ocorrida no dia 30 (trinta) de
janeiro de 2019 (dois mil e dezenove). Apos a leitura, a Ata foi posta em discussão e
votação nominal, sendo APROVADA por todos os vereadores. Dando sequência, o
Excelentíssimo Presidente solicitou que fosse procedido o Expediente do Dia.
Oriundos do Prefeito: Leitura do PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 009/2019 que
altera o artigo 2° e o anexo único da Lei n° 670/2019 (que propõe o acréscimo de um
por cento no reajuste salarial entre os níveis de especialização dos Professores e
Pedagogos, do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério do Município,
totalizando com o reajuste já aprovado em 2019 o percentual de dois virgula cinco
por cento, de forma a promover a diferenciação dos vencimentos entre os niveis
alcançados pelos proﬁssionais). O Excelentíssimo Presidente encaminhou para as
Comissões competentes: Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de

Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência para análise
e emissão de Parecer. Oriundos de Diversos: Leitura do Ofício do Serviço
Autônomo de Agua e

Esgoto SAAE

n° 021/2019 em

RESPOSTA DE

REQUERIMENTO N° 010/2018: apresenta mais informações e esclarecimento sobre
a situação do veiculo do SAAE _ O Vereador Narcizo de Abreu Grassi registrou que
utilizará de meios cabíveis para que os valores gastos referentes ao conserto do
veiculo sejam cobrados do antigo diretor do SAAE, pois foi o causador do dano e
deverá ressarcir os valores gastos, pois entende que o mesmo não estava a serviço

da Autarquia ou no atendimento do interesse público. Justificou que considerando as
informações prestadas no referido ofício, faz reiteração do requerimento: solicita que

seja requerida novas informações ao atual Diretor do SAAE para que informe por
escrito, com a devida comprovação e justificativa, quem custeará as despesas dos
reparos do veículo danificado, em virtude do acidente ocorrido no dia 28 de agosto

de 2018, conduzido pelo ex-Diretor do SAAE. O Presidente deferiu o pedido e
informou que será encaminhado; Leitura do Oficio Circular da Secretaria Municipal
de Assistência Social e Cidadania n° 026/2019: Informa que foi encaminhado por e-

meu à rereçâe dee BENE|=|c|ÁR|os Do PROGRAMA eo|.sA FAMILIA referente
ao mês de FEVEREIRO de 2019, e que está disponivel nos sites da Prefeitura e da
Caixa Econômica Federal. O Presidente informou que está também à disposição de
todos na Secretaria da Câmara Municipal. Ordem do Dia: Leitura do Parecer
Conjunto da Comissao de Justiça e Redaçao Final e Finanças e Orçamento que
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apresenta análise favorável ao PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 006/2019,
que autoriza o municipio de Alfredo Chaves a conceder revisão/reposição salarial no
percentual de 4,61% (quatro virgula sessenta e um por cento) nos vencimentos dos
Membros do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves. Posto em discussão, os
vereadores Gilson Luiz Bellon e Narcizo de Abreu Grassi destacaram a relevância e
merecimento da reposição. Posto em votação nominal, foi APROVADO por todos os
Vereadores; Leitura do Parecer Conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e
Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que apresenta análise e PROJETO
DE LEI SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 00712019, que
dispõe sobre o horário de funcionamento, e disciplina o serviço de plantão das
farmácias e drogarias do municipio de Alfredo Chaves. A Comissão justificou que
tendo em vista que o Projeto de Lei original apresentava redação conflitante com o
que as Comissões entendiam por regular atendimento aos munícipes, resolveu-se
então, convocar uma reunião com os representantes do segmento: os proprietários
das farmácias, a Gerente da Vigilância Sanitária, a Secretária Executiva do
Conselho Municipal de Saúde e a Assessora Técnica da Procuradoria da Prefeitura
que, após conversação, resolveram por alterar alguns elementos do Projeto de Lei
original. Após Leitura do novo Projeto de Lei, foi posto em discussão. Os vereadores
Gilson Luiz Bellon, Narcizo de Abreu Grassi, Armando Zanata e Jonas Nunes
Simões destacaram a relevância da disciplina do serviço de plantão das farmácias e

a importância da fiscalização para o cumprimento da lei. Posto em votação nominal,
foi APROVADO por todos os Vereadores; Leitura do REQUERIMENTO N° 00112019,

de autoria do Vereador Narcizo de Abreu Grassi, requer ao Chefe do Poder
Executivo que informe quantos servidores atuam, respectivamente, no
Posto1Unidade de Saúde, na Creche e na Escola de Ensino Fundamental,

localizados no Distrito de Sagrada Familia, e discrimine nome dos servidores,
vencimentos e funções desempenhadas. Posto em discussão, o vereador autor da

proposição, apresentou justificativa da necessidade de obter as referidas
informações. Posto em votação nominal, foi APROVADO por todos os vereadores.
Leitura das Indicações: INDICAÇÃO N° 00212019, de autoria do Vereador André
Sartori: solicita ao Departamento de Estradas de Rodagem do Espirito Santo (DERES), após apreciação do Plenário, que providencie a manutenção do "guarda corpo"
de proteção na ponte localizada na ES 146, situada na parte superior da localidade
conhecida como Cafundõ, Alfredo Chaves; INDICAÇÃO N" 00312019, de autoria do
Vereador Gilson Luiz Bellon: solicita ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Espirito Santo (DER-ES), apos apreciação do Plenário, que providencie a
manutenção do "guarda corpo" de proteção na ponte localizada na ES 146, situada
na localidade de Barra do Batatal, Alfredo Chaves; INDICAÇÃO N" 00412019, de
autoria do Vereador Charles Gaigher: solicita ao Prefeito Municipal, após apreciação
do Plenário, que construa um salão social na comunidade de Vila Nova de
Maravilha, Alfredo Chaves; INDICAÇÃO N" 00512019, de autoria do Vereador
Charles Gaigher: solicita ao Prefeito Municipal, após apreciação do Plenário, que
providencie o reparo de parte do calçamento do Distrito de Sagrada Familia, Alfredo

Chaves. Postas individualmente em discussão, os Vereadores autores das
proposições justificaram a necessidade e relevância dos pedidos. O Vereador
Narcizo de Abreu Grassi, com relação á Sagrada Familia, lembrou da necessidade

de uma ação paliativa para sanar, com urgência, o problema do esgoto a céu aberto.
O Vereador1Presidente informou que o Prefeito está buscando resolver a questão
em outras esferas de governo, e que a medida paliativa só irá trazer custo sem a
devida solução. Lembrou da dificuldade, tendo em vista que o Ex-Governador não
fez a previsão orçamentária para o municipio de Alfredo Chaves, o que torna o
processo demorado e o município não tem condições de arcar sozinho com esse
investimento mas que ja esta sendo resolvido com o atual Governador Renato

Casagrande. Postas as indicações em votação nominal, respectivamente, apos as
discussões de cada indicação, todas foram APROVADAS por todos os vereadores.

O Excelentíssimo Presidente manifestou as condolências e VOTO DE PESAR aos
familiares da Senhora Alacir Teresa Peruggia Tonani e da familia Nalesso.

O

Vereador Jonas Nunes Simões manifestou pesar aos familiares de Rosa Oss
Favatto e também aos familiares de Marlucia Maria Nalesso. Posto em votação
nominal, foi APROVADO por todos os vereadores. O Vereador Charles Gaigher

apresentou INDICAÇÃO VERBAL para apreciação do Plenário, a qual solicita ao
Chefe do Poder Executivo que providencie a instalação de Placa indicativa de

entrada e saida de veiculo, e o nome do referido local na entrada do Condomínio
Sítio Aguas Limpas, popularmente conhecido como Morro do Basseto, localizado na
Avenida Darcy de Paula Gaigher, Bairro Cachoeirinha, pois o local é muito

movimentado, e com a instalação da placa dará mais segurança aos moradores e
visitantes da referida localidade. Posto em votação nominal, foi APROVADO por
todos os Vereadores. Passando para o GRANDE EXPEDIENTE, o Excelentíssimo
Presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores inscritos. O Vereador Narcizo
de Abreu Grassi, após cumprimentar a todos, apresentou algumas observações a
cerca do Projeto de Lei do Legislativo n° 001/2019, que pretende tomar o "Barracão
de São Benedito" como patrimônio do municipio. Registrou que toda a iniciativa com
o intuito de preservar o Patrimônio Cultural e Histórico do municipio, material ou
imaterial, é louvável. Porém, ressaltou que proposituras com este teor, devem

obedecer criteriosamente e rigorosamente à legislação, sendo contrário, pode
representar uma ameaça ao patrimônio cultural, ao invés de protegê-lo, como prevê
a Lei Orgânica Municipal. Observou que, conforme a exigência da legislação, não
consta no projeto nenhuma menção á conservação, salvaguarda e monitoramento
por parte Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), autarquia
federal vinculada ao Ministério da Cultura que responde pela preservação do

Patrimonio Cultural Brasileiro; e omissão da ausência da atuação do Poder Público
com a colaboração da comunidade, pois entende que é necessário dialogar com a
sociedade e criar espaços para essa participação. Lembrou que a comunidade

utiliza do espaço, e nesse projeto pode ser um sério risco á liberdade de exercícios
das tradições da comunidade, o que torna necessário ouvi-la. Mencionou também
acerca do Consorcio da Região Expandida Sul, que questionou por várias vezes os

valores gastos pelo Município de Alfredo Chaves com a saúde, em especial, quanto
ao pagamento do referido Consórcio. Informou que recentemente, em outros
municípios, o Consórcio está sob investigação do Núcleo de Repressão às

Organizações Criminosas e ã Corrupção (NUROC), por haver fortes indícios de
irregularidades, conforme demonstrado na matéria jornalística que tinha em mãos.
Destacou que irá intensificar sua atuação, pois, caso os indícios sejam confirmados
pela investigação, o proprio Municipio de Alfredo Chaves estará sendo lesado, já
que é membro do Consórcio. Se comprometeu que irá tomar as providências
cabíveis junto aos órgãos de fiscalização. Além disso, questionou o porquê a
empresa terceirizada Mahatma Ghandi, contratada atualmente pelo municipio de
Alfredo Chaves, receber o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) mensais e
não paga devidamente os Agentes Comunitários de Saúde, conforme os valores
atualizados pelo Governo Federal. O Presidente Gilson Luiz Bellon, após
explanação, justificou que irá falar sobre o tombamento do Barracão de São
Benedito na proxima Sessão, quando estiver em pauta. O Vereador Jonas Nunes
Simões, também inscrito no Grande Expediente, após cumprimentar a todos, falou
da satisfação em ter um grande número de pessoas presentes no Plenário. E
conforme o seu conhecimento em relação á área da saúde, informou que o
Município de Alfredo Chaves paga ao Consórcio aquilo que utiliza, pois quando o
cidadão é atendido, é necessário custear esse serviço. Lembrou da importância do
Vereador como a base da Constituição, e destacou que os problemas de disputas de

cargos são resolvidos na Câmara de forma democrática, muito diferente das cenas
vergonhosas das disputas pela Presidência do Senado em Brasilia, como é o caso
de Renan Calheiros, onde deveria ser um exemplo para todos, mas, é um vexame
para sociedade brasileira. Enfatizou a importância do papel do vereador como
fiscalizador, e mencionou que as estradas do municipio estão em Ótimo estado, e

que muitas coisas foram feitas pela Administração Municipal. Com relação a
polêmica do Projeto de Lei que pretende tombar o Barracão de São Benedito como
patrimônio histórico, destacou que não vê como algo ruim, que inclusive já
apresentou indicação ao Prefeito para melhorar as condições fisicas do espaço. O
Vereador Daniel Orlandi, também inscrito no Grande Expediente, após cumprimentar
e agradecer a presença de todos, destacou a Câmara Municipal como um espaço
público de democracia e respeito, onde é necessário, conforme a crença de cada
<

um, colocar Deus a frente de todas as coisas. Justificou que não irá mencionar a

respeito do que não está em pauta. Destacou que vivencia-se uma crise moral na
politica, e que a sociedade muitas vezes, devido ao que está acontecendo em

Brasilia e ao redor, julgam todos os políticos no mesmo patamar. Uma crise
económica causada por uma crise politica e imoral, em que todos sofrem as
conseqüências. Enfatizou que vivencia-se um tempo em que é necessário
administrar bem uma familia e o salário, o que não é diferente do Poder Público, que
tem a missão de administrar os recursos conforme o que dispõe, e a necessidade da
população. Comparou com a boa administração da Prefeitura Municipal de Alfredo
Chaves, que fechou o ano com as contas em dia, pois fez tudo o que poderia ser
feito com seriedade, coragem, responsabilidade e consciente de que o povo merece
muito mais, mas fez o que dava para ser feito. Citou o exemplo dos trabalhos
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, como o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Compra Direta de Alimentos (CDA),
que tem como objetivo obter produtos alimentícios direto dos produtores locais, para
fornecimento a entidades, escolas e creches como: Associação Pestalozzzi, CRAS,
Casa Lar, Creche Pequerruchos, Creche Comecinho de Gente, Creche Infância
Feliz, Escola Familia Agricola - MEPES, entre outras; e cestas verdes fornecidas às
famílias carentes, tendo sido o Município de Alfredo Chaves, no ano de 2018,
referência e destaque no Estado. Citou todos os trabalhos realizados pela
Secretaria, os beneficios alcançados, os números dos atendimentos aos idosos, aos
adolescentes, ás famílias, as ofertas dos cursos profissionalizantes, as oficinas, as
capacitações, a inclusão digital, o acompanhamento das crianças por meio do
Programa Criança Feliz, entre outros. Ressaltou que a excelência do atendimento é

resultado dos trabalhos desenvolvidos pela Secretária e equipe da Secretaria da
Ação Social. Parabenizou e agradeceu o empenho de todos. O Vereador Armando

Zanata, também inscrito no Grande Expediente, após cumprimentar a presença de
todos, ressaltou que acredita que os cidadãos presentes no Plenário desejam saber
sobre o Projeto de Lei que prevê o tombamento histórico do "Barracão de São
Benedito". Citou o que ouviu as pessoas falarem a respeito do tombamento e se

colocou á disposição para defender os direitos da comunidade. O Excelentíssimo
Presidente Gilson Luiz Bellon esclareceu que o tombamento histórico não é para
derrubar o barracão, pelo contrário, para que seja mantido como está hoje. Infor ou

que na próxima semana fará uma reunião com pessoas da comunidade da Macrina,
para ouvir os seus anseios. Justificou que retirou de pauta o referido projeto com
este objetivo, que inclusive a professora Joana fará uso da palavra no Uso da
Tribuna a fim do esclarecimento, o que já havia sido deferido pelo Presidente, e
conforme pedido do Vereador Narcizo, na Sessão, que destacou a importância de

ouvi-la para que munidos de mais informações, possam debater e votar o projeto
com a seriedade que a matéria requer. Nada mais havendo a tratar, o
Excelentíssimo Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a presente
sessão, convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia
27 (vinte) de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), às 18h (dezoito horas) na
Sede da Câmara Municipal. Posteriormente convidou a Senhora Joana Francisco da
Penha, inscrita no Uso da Tribuna para fazer uso da palavra. Esta, após
cumprimentar a todos, falou da sua especialidade e o conhecimento do assunto, da

sua atuação como colaboradora da Banda de Jongo de Alfredo Chaves e mencionou
a participação, os destaques e as conquistas já realizadas pelo Jongo, assim como,
as reuniões que são realizadas com o IPHAN (Instituto do Património Histórico e
Artístico Nacional), que tem como um dos objetivos salvaguardar o Jongo como
património da cultura imaterial. Destacou que na Macrina tem estudantes e pessoas
com conhecimento técnico científico que gostariam de serem ouvidas. Como
representante, destacou que em nenhum momento colocaram que o Projeto de Lei é
ruim. E que todos têm consciência do significado do tombamento, e não sabem de

quem partiu a ideia de que o projeto irá colocar o "Barracão" no chão. Enfatizou que
é necessário reformar o "Barracão", pois todos desejam ver a comunidade como
uma casa, um lugar bonito. Ressaltou que a insatisfação da comunidade é

justamente por não ter sido ouvida ou comunicada, as pessoas se sentiram
ofendidas e com dúvidas, pois no IPHAN está sendo realizado um inventário

participativo para salvaguardar o Jongo. Caso seja aprovado o tombamento do
"Barracão": quem irá cuidar disso? quais sãos os pesquisadores que irão trabalhar
nesse sentido? Destacou que se tombar tem que voltar as característica de como o
"Barracão" era antes. Questionou alguns pontos como: até que ponto o tombamento
do material é válido; quais os pesquisadores serão disponibilizados; quem fará a
gestão do espaço. Comparou as possíveis dificuldades na manutenção do espaço
como na Estação de Matilde. Afirmou que o barracão não tem cem anos como

muitos aﬁrmam, assim como a capela de São Benedito. Citou o exemplo que

comprava a informação. Destacou que é mais importante para eles constar o Jongo
como cultura imaterial, pois a UFES (Universidade Federal do Espirito Santo) já
provou que é o jongo e não o congo a cultura imaterial de Alfredo Chaves. Citou as
apresentações da Banda de Jongo no Teatro Glória (o que representa o

empoderamento da cultura de Alfredo Chaves), os prêmios já alcançados, os CDs
que serão gravados, a Associação de Desenvolvimento Sociocultural Afro de Alfredo
Chaves (AfroChaves) existente no município, entre outros. Enfatizou a importância
também do Poder Legislativo para pensar juntos em como revitalizar a Praça de São
Benedito, pois para muitos é visto como ponto de droga, prostituição, Iibertinagem, e
que com melhorias tem potencial para tornar um ponto turístico. O Excelentíssimo
Presidente e demais vereadores agradeceram a exposição, se colocaram à

disposição da comunidade e se comprometeram em rever o projeto, e juntos
agendaram uma reunião com todos os representantes. 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, estando o áudio, da presente Sessão,
disponível no site oficial da Câmara Municipal.
Alfredo Chaves, 01 de março de 2019.
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OBS.: A Ata foi submetida a apreciação Plenária no dia 01 de março de 2019 em
virtude da Sessão Ordinária do dia 27 de fevereiro de 2019 ter sido adiada em
decorrência do faleciemnto do Ex-Prefeito Senhor Roberto Fortunato Fiorin.

