ATA DA

DO DIA 01 DE MARCO DE 2019

Ata numero CINCO, da Sessao Ordinaria da Cémara Municipal de Alfredo Chaves,
Espirito Santo, realizada ao primeiro dia do més de marco do ano de 2019 (dois mil
e dezenove), as 09h (nove horas), no Plenario Brasilito Pilon, na sede da Cémara
Municipal, situada na Rua Cais Costa Pinto, numero 62 (sessenta e dois), Bairro
Geovani Breda, Alfredo Chaves, Espirito Santo. A Sessao foi realizada neste dia,
conforme Portaria n° 002/2019, em virtude da Sessao Ordinaria do dia 27 (vinte e
sete) de fevereiro ter sido adiada em decorréncia do falecimento do Ex-Prefeito
Senhor Roberto Fortunato Florin. Estando presentes os Vereadores: Andre Sartori,

Charles Gaigher, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Bellon, Jonas Nunes Simoes, Narcizo
de Abreu Grassi, Nilton Cesar Belmok e Primo Armelindo Bergami. Ausente o
Vereador Armando Zanata lngle Ribeiro. A Sessao foi presidida pelo Vereador
Gilson Luiz Bellon (Presidente) e secretariada pelo Vereador Charles Gaigher (1°
Secretario). Apos 0 aguardo de 15min. (quinze minutos) do Vereador ausente e,
havendo quorum legal, o Excelentissimo Presidente declarou aberta a Sessao e, ao
cumprimentar e agradecer a presenca de todos, solicitou que fosse realizado um
minuto de siléncio em homenagem ao saudoso Ex-Prefeito Roberto Fortunato Fiorin.
Apos, fez um pronunciamento lembrando da trajetoria e das agoes realizadas pelo
importante lider politico, da sua importéncia para o municipio, das suas qualidades e
marca pessoal. Dando sequéncia, solicitou que fosse providenciada a leitura da Ata

da Sessao Ordinaria ocorrida no dia 13 (treze) de fevereiro de 2019 (dois mil e
dezenove). Apos a Ieitura, a Ata foi posta em discussao e votagao nominal, sendo
APROVADA por todos os vereadores. Dando sequéncia, o Excelentissimo

Presidente solicitou que fosse procedido o Expediente do Dia. Oriundos do
Prefeito: Leitura do Cficio da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/Gabinete

PMACIGB n° 037/2019 que encaminha o Balancete Mensal da receita e da
despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao més de JANEIRO
de 2019. O Presidente informou que esté a disposicao de todos na Secretaria da
Camara Municipal. Oriundos dos Vereadores: Apresentacao da Prestagao de
Contas mensal da receita e despesa e relatorlo de pagamento da Cémara Municipal
de Alfredo Chaves referentes ao més JANEIRO de 2019. O Presidente informou que
encontra-se copia na pasta de todos os Vereadores e esté a disposicao de todos os
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interessados na Secretaria e no site da Cémara Municipal. Ordem do Dia: Leitura
do Parecer Conjunto da Comissao de Justica e Redacao Final, Comissao de

Finangas e Orgamento e Comissao de Educacao, Saude e Assisténcia que
apresenta analise e manifestacao favoravel ao PROJETO DE LEI ORDINARIA N°
009/2019 que altera o artigo 2° e 0 anexo unico da Lei n° 670/2019 (que propoe o
acréscimo de um por cento no reajuste salarial entre os niveis de especializacao dos
Professores e Pedagogos, do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério do

Municlpio, totalizando com 0 reajuste ja aprovado em 2019 o percentual de dois
virgula cinco por cento (2,5%), de forma a promover a diferenciacao dos
vencimentos entre os niveis alcangados pelos profissionais). Posto em discussao e
votacao nominal, foi APROVADO por todos os Vereadores presentes. O Vereador
Daniel Orlandi se justificou e pediu licenga e autorizacao ao Presidente e aos demais
Vereadores para se ausentar do Plenario, que apos o deferimento saiu em seguida.
Leitura das lndicacoesz INDICACAO N° 007/2019, de autoria do Vereador Jonas

Nunes Simoes: Solicita ao Prefeito Municipal que efetue a instalagao de placa de
transito na Rua Lauro Ferreira Pinto, proximo a passarela que dé acesso ao Parque
de Exposicao Reginaldo Roque Giori, indicando a direcao da BR 262, via Rua Lauro
Ferreira Pinto; INDICACAO N° 008/2019, de autoria do Vereador Jonas Nunes
Simoesz solicita ao Prefeito Municipal que providencie o reparo e melhoramento das
caixas coletoras de aguas pluviais e da pavimentacao da Rua Dona Macrina e da
Rua Expedicionario Oswaldo Saudino, Alfredo Chaves; INDICACAO N° 009/2019,
de autoria do Vereador Jonas Nunes Simoes: solicita ao Prefeito Municipal que
providencie o reparo e melhoramento do antigo Mercado Municipal e dos banheiros
publicos ao redor; INDICACAO N° 010/2019, de autoria do Vereador André Sartori:
solicita ao Prefeito Municipal que providencie a manutencao do bueiro e a
construcao de ponte na via que liga Sac Sebastiao a Recreio; INDICACAO N°
011/2019, de autoria do Vereador Jonas Nunes Simoes: solicita ao Prefeito
Municipal que providencie 0 reparo e melhoramento da Escola Municipal de Boa
Vista, incluindo na reforma a construgéo de banheiros, a melhoria da iluminacao, da
parte hidraulica e 0 funcionamento do bebedouro. Postas individualmente em
discussao, os Vereadores autores das proposicoes justificaram a necessidade e
relevancia dos pedidos. O Vereador Jonas Nunes Simoes, ressaltou a grande
necessidade da placa de sinalizacao na Rua Lauro Ferreira Pinto, indicando a
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direcao da BR 262, pois sua inexisténcia tem causando grandes transtornos aos
motoristas de caminhao. Citou as ocorréncias e destacou que é também uma
indicagao antiga do Vereador André Sartori. Na oportunidade, o Vereador Charles
Gaigher, com relacao ao pedido do Vereador André Sartori sobre a construcao de
ponte na via que liga Sac Sebastiao a Recreio, solicitou que seja acrescentado na
lndicacao o pedido para colocar corrimao também na ponte proxima a Familia
Guighone, no mesmo trecho citado. Postas em votacao nominal, respectivamente,
apos as discussoes de cada lndicacao, todas foram APROVADAS pelos vereadores
presentes. O Excelentissimo Presidente manifestou as condoléncias e VOTO DE
PESAR aos familiares do Senhor Roberto Fortunato Fiorin, e o Vereador André
Sartori manifestou VOTO DE PESAR aos familiares da Senhora Emilia Meneguel
Ardizzon. Postos em votagao nominal unica, foram APROVADOS por todos os
vereadores presentes. O Excelentissimo Presidente apresentou: INDICACAO
VERBAL, para apreciacao do Plenario; a qual solicita ao Chefe do Poder Executivo
que providencie o conserto da rua da entrada da Estacao de Matilde, tendo em vista
que existem varios paralelepipedos caidos, dificultando a passagem dos que
transitam pelo local; e considerando o grande numero de acidentes ocorridos na
Rodovia ES-146, no final da descida do Cafundo, apresentou INDICACAO
VERBAL, para apreciacao do Plenario, ao Departamento de Estradas de Rodagem
do Espirito Santo (DER-ES) para que providencie a instalacao de Placas de
Sinalizagao no alto da descida do Cafundo, a fim de advertir 0 motorista quanto a
necessidade de descer engrenado, objetivando alerta-lo e evitar possivels acidentes.
Postas em votagao nominal unica, foram APROVADAS por todos os Vereadores
Presentes. Passando para o GRANDE EXPEDIENTE, 0 Excelentissimo Presidente
concedeu o uso da palavra ao vereador inscrito. O Vereador Jonas Nunes Simoes,
apos cumprimentar a todos, destacou que fez o pedido para a Escola de Boa Vista,
mas, conforme informagzao da Secretaria de Educacao, até o banheiro e a sala para
criancas com necessidades especiais jé constam na planilha que serao executados.
lnformou que participou da lll Plenaria Estadual dos Vereadores na Assembleia
Legislativa do ES, e destacou que foi muito proveitosa. Citou algumas autoridades
presentes e os assuntos tratados. Mencionou que o Governador Renato Casagrande
pretende fazer visita a todas as Camaras de Vereadores do Estado, objetivando
dialogar, pois considera que a demanda das necessidades dos cidadaos nascem
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nas Camaras e que a base dos trabalhos dos municipios sao os vereadores.
informou ainda que o Governador, junto com os demais presentes, questionou o
porqué os Vereadores nao recebe 0 13° (décimo terceiro) salario e as férias
proporcionais. informou que no Brasil sac 26 (vinte e seis) Estados e que, desses,
18 (dezoito) ou 19 (dezenove) Estados pagam os Vereadores esses direitos,
enquanto outros nao. Destacou que os Tribunais de Contas sao orgaos do governo,
e que nao entende porque ha diferenca nas interpretacoes. Alguns Estados,
inclusive do Espirito Santo, nao aceitam os diretos mencionados, pois consideram
que é legislar em causa propria, mas acredita que, desde que foi aprovado em
Brasilia, torna-se direito constitucional. informou que foi discutido que, ha vereador
que nao faz jus para receber o salario, enquanto outros trabalham muito, mas que o
eleitor é que tem que avaliar melhor os escolhidos. Citou que os Conselheiros dos
Tribunais de Contas tém inumeros direitos, e que os 0 Vereadores junto com a
ASCAMES (Associacao das Cémaras Municipais do Espirito Santo) estao se
mobilizando para essa conquista. O Excelentissimo Presidente agradeceu o Prefeito
e as suas Secretarias pelos trabalhos realizados na localidade de Matilde e Carolina.
Nada mals havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente agradeceu a presenga de
todos, encerrou a presente Sessao, convidou a todos para a proxima Sessao
Ordinaria que aconteceré no dia 13 (treze) de marco de 2019 (dois mil e dezenove),
as 18h (dezoito horas), na Sede da Camara Municipal. Eu, Charles Gaigher,
Primeiro Secretario da Mesa, determinei a lavratura da presente Ata que, apos lida e
aprovada por mim, segue para leitura e votacao Plenéria e, apos sua aprovacao, vai
assinada por mim e pelo Senhor Presidente, estando o audio da presente Sessao,
disponivel no site oficial da Camara Municipal.
Alfredo Chaves, 13 de margo de 2019.
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