ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE MARÇO DE 2019

Ata número SEIS, da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves,
Espírito Santo, realizada aos 13 (treze) dias do mês de março do ano de 2019 (dois
mil e dezenove), às 18h (dezoito horas), no Plenário Brasilito Pilon, na sede da
Câmara Municipal, situada na Rua Cais Costa Pinto, número 62 (sessenta e dois),
Bairro Geovani Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Estando 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. 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, ao cumprimentar e agradecer a presença de todos, solicitou que fosse
providenciada a leitura da Ata da Sessão Ordinária ocorrida no dia primeiro de
março de 2019 (dois mil e dezenove), a qual, apos a leitura, foi posta em discussão
e votação nominal, e APROVADA por todos os vereadores. Dando sequência, o
Excelentíssimo Presidente solicitou que fosse procedido o Expediente do Dia.
Oriundos de Diversos: Leitura do PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE
CONTAS TC N" 071/2018, que encaminha Parecer Prévio da PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL, exercício financeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de Alfredo
Chaves, de responsabilidade do Prefeito Roberto Fortunato Fiorin. O Excelentíssimo
Presidente encaminhou á Comissão de Finanças e Orçamento para análise e
emissão de Parecer e Projeto de Decreto Legislativo para julgamento da conta e, em
cumprimento ao Artigo 194 do Regimento Interno, informou que os Senhores
Vereadores tem prazo de 10 (dez) dias para solicitar informações á referida
Comissão sobre itens constante na análise de Conta. lnformou também que o
processo encontra-se disponível na Secretaria e no site 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 e PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR SUBSTITUTIVO AO PLC N° 00112019, que dispõe sobre os
Princípios Gerais da Administração e a Estrutura Organizacional da Prefeitura
Municipal de Alfredo Chaves, que ao apresentar a analise justificou os motivos da

necessidade da apresentação de Projeto de Lei Complementar substitutivo pelo fato
de que o Projeto de Lei Complementar original não atender devidamente as regras
exigidas pela Lei Complementar Nacional n° 095/98, que regulamenta a redação de

leis, e a dificuldade em apresentar Emendas pelo fato do grande vulto de vícios de
forma e redação, o que resultou aos membros das comissões a decisão de
apresentar o Projeto de Lei Complementar Substitutivo a fim de materializar as
correções necessárias sem interferir na proposição. Posto em discussão e votação
nominal o Parecer juntamente com o PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO foi
APROVADO por todos os vereadores. Leitura da INDICAÇÃO N° 012/2019, de
autoria dos Vereadores Primo Armelindo Bergami e Jonas Nunes Simões que
solicita ao Prefeito Municipal, após deliberação do Plenário, que providencie a
construção de uma raia de bola de massa na Comunidade de Recreio, Município de
Alfredo Chaves. Posto em discussão o Vereador Jonas Nunes Simões destacou a
relevância do pedido para a comunidade. Posta em votação nominal foi
APROVADA por todos os Vereadores. Em sequência, os nobres vereadores
apresentaram proposições verbais: o Vereador Charles Gaigher apresentou
INDICAÇÃO VERBAL, para apreciação do Plenário, a qual solicita ao Chefe do
Poder Executivo que providencie a construção de redutor de velocidade na
localidade de São Joaquim, Município de Alfredo Chaves, próximo a residência de
Miriely Quintino Gusmão, tendo em vista que a residência encontra-se na curva, o
que tem colocado em risco os moradores. Posta em votação nominal, foi
APROVADA por todos os Vereadores. Os vereadores manifestaram as condolências

e VOTO DE PESAR aos familiares pelo falecimento: O Vereador Jonas Nunes
Simões aos familiares Mauro Bianchi; o Presidente Gilson Luiz Bellon aos familiares
de Maria Luiza Calenzani Siqueira Buzzete; e do Senhor José Joaquim Stein, que
exercia a função de Presidente da Câmara de Marechal Floriano, foi um dos mais
importantes lideres politicos e também Vereador do Municipio de Domingos Martins.

Postos em votação nominal, foram APROVADOS por todos os vereadores. O
Vereador Jonas Nunes Simões manifestou VOTO DE CONGRATULAÇAO ao

Reverendíssimo Padre Diego Pereira Azevedo, Administrador da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição, Alfredo Chaves em comemoração ao aniversário de vida,
formalizando-lhe votos de felicitações, o qual em votação nominal foi APROVADO

por todos os vereadores. E parabenizou o Assessor Jurídico da Casa, Dr° Luiz
Claudio Pinto Junior pela passagem do aniversário. Passando para o GRANDE
EXPEDIENTE, o Excelentíssimo Presidente concedeu o uso da palavra ao vereador
inscrito. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi, após cumprimentar a todos,
parabenizou o Deputado Estadual Rafael Favatto pela iniciativa de criar uma lei
especial para o Município de Alfredo Chaves reconhecendo como a capital do

turismo de aventura no Estado do Espírito Santo, o que propagará o nome do
Município no cenário Estadual e no restante do país. Solicitou que, após a
publicação da Lei, seja enviado ofício ao DER-ES (Departamento de Estradas e
Rodagem do Espírito Santo) para

que providencie a instalação de Placa na

chegada do Municipio indicando o título expedido. O qual ê deferido pelo Presidente

e aprovado pelos demais vereadores. 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 (treze) de março
de 2019 (dois mil e dezenove), âs 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,
estando o áudio da presente Sessão, disponivel no site oficial da Câmara Municipal.
Alfredo Chaves, 27 de março de 2019.
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