ATA DA SESSAO ORDINARIA DO DIA 27 DE MARCO DE 2019

Ata numero SETE, da Sessao Ordinaria da Cémara Municipal de Alfredo Chaves,
Espirito Santo, realizada aos'27 (vinte e sete) dias do mes de marco do ano de 2019

(dois mil e dezenove), as 18h (dezoito horas), no Plenario Brasilito Pilon, na sede da
Camara Municipal, situada na Rua. Cais Costa Pinto, numero 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 Simoes, Narcizo de Abreu Grassi, Nilton
Cesar Belmok e Primo Armelindo Bergami. A Sessao foi presidida pelo Vereador

Gilson Luiz Bellon (Presidente) e secretariada pelo Vereador Charles Gaigher (1°
Secretario). Havendo quorum legal, o Excelentlssimo Presidente declarou aberta a
Sessao e, ao cumprimentar e agradecer a presenca de todos, solicitou que _fosse
providenciada a leitura da Ata da Sessao Ordinéria, ocorrida no dia treze de margo
de 2019 (dois mil e dezenove), a qual, apos a leitura, foi posta em discussao e

votacao nominal e APROVADA por todos os vereadores. Dando sequéncia, o
Excelentissimo Presidente solicitou que fosse procedido o Expediente do Dia.
Oriundos do Prefeito: Leitura do Oficio da Prefeitura Municipal de Alfredo

Chaves/Gabinete PMACIGB n° 057/2019, que encaminha o balancete mensal da
receita e da despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao més de
FEVEREIRO de 2019. O Presidente informou que esté a disposicao de todos na

Secretaria da Camara Municipal. Oriundos de Diversos: Leitura do Oficio Circular
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Cidadania n° 067/2019, que informa
que foi encaminhado por e-mail a RELACAO dos beneficiérios do Programa Bolsa
Familia referente ao més de MARCO de 2019, e que esté disponlvel nos sites da
Prefeitura e da Caixa Economica Federal. O Presidente informou que encontra~se
também a disposicao de todos na Secretaria da Camara Municipal. Ordem do Dia:

Leitura da RECLAMACAO, de autoria do Executivo ao Autégrafo do PROJETO
DE LEI SUBSTITUTIVO A0_PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 007/2019, que
dispoe -sobre o horario de funcionamento e disciplina o sen/ico de plantao das
farmacias e drogarias do municipio de Alfredo Chaves, sob a justificativa de
auséncia de informacoes importantes e o nao cumprimento da exigéncia de abertura
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de prazo para manifestacao do Poder Executivo, o que caracterlza erro no tramite do
processo legislativo e afronta ao principio constitucional. Apos as argumentacoes,
pugnou 0 recebimento para que seja anulada a votagao e aprovacao do Projeto de
Lei Substitutivo. Em sequéncia foi apresentada a manifestacao do Presidente:
Leitura da DECISAO DA PRESIDENCIA N° 001/2019, que apresenta a analise
submetida as regras previstas no Regimento lnterno, na Lei Organica e na
Constituicao Federal e fundamenta de que, o autor do Projeto de Lei possui direito

subjetivo a obsenracao dos ritos e as normas concernentes a tramitacao epode
apresentar reclamacao quanto ao projeto apresentado em substituicao ao original e
que o momento para a impugnacao deva ocorrer antes da votacao, o que nao é
mais possivel tendo em vista que o Projeto de Lei Substitutivo ja foi votado e
decidido pelo Plenario, o que nao cabe a Presidéncia adotar postura que contrarie a

decisao emanada pelo orgao colegiado. Assim, Decide encaminhar os autos ao
Plenario com fundamento no Artigo 210, do Regimento lnterno, para que delibere
acerca da nulidade da votacao, consequente afastamento do projeto de lei
substitutivo, a restauracao do projeto original e o prosseguimento do feito de acordo
com as normas regimentais. Salientou e frisou que, no caso de eventual anulacao, o
projeto original sera restaurado em sua integra, nao havendo que se falar em

inclusao das alteracoes de emendas ao projeto substitutivo, eis que este deixara de
existir. Posto em discussao e votacao nominal a ANULACAO DA VOTACAO DO
PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO foi aprovada por todos os vereadores, anulando
assim a votacéo do Projeto de Lei do Executivo n° 007/2019. O Vereador Narcizo de
Abreu Grassi justifica a necessidade, pede licenca e solicita ao Presidente
autorizacao para se ausentar do Plenario, o que foi deferido pelo Presidente. Leitura
da RECLAMACAO, de autoria do Executivo ao Autégrafo do PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR SUBSTITUTIVO A0 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO
EXECUTIVO N° 001/2019, que dispoe sobre os Principios Gerais da Administragao
e a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, sob a
justificativa de conter vicio regimental, vicio de iniciativa e vicio processual por ter
sido apresentado ao Executivo para sancao, sem oportunizar que o autor do Projeto

original se manifestasse acerca do substitutivo, o que poderia acarretar, casoa lei
sancionada, ser declarada como inconstitucional por ferir a iniciativa que
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privativamente ao Chefe do Poder Executivo. Apos as argumentacoes pugnou no
sentido de que receba a reclamacao e decrete a nulidade da aprovacao do Projeto
de Lei substitutivo e a nulidade do autografo que 0 originou. Em sequéncia foi
apresentada a manifestacao do Presidente: Leitura da DECISAO DA PRESIDENCIA

N° 002/2019, que apresenta a analise submetendo as regras previstas no Regimento
lnterno, na Lei Organica e na Constituicéo Federal e fundamenta de que o autor do
Projeto de Lei possui direito subjetiyo a apresentar reclamacao quanto ao Projeto de
Lei substitutivo e entende assistir razao ao interessado quanto a anulacao da
votacao nos termos da reclamacao apresentada, no entanto como a aprovacao foi

decidida pelo Plenario, o que nao cabe a Presidéncia adotar postura que contrarie a
decisalo emanada pelo orgéo colegiado Decide encaminhar a matéria para que seja
apreciada pelo Plenério com fundamento no art. 210, do Regimento lnterno, para
que este delibere acerca da nulidade da votacao com o consequente afastamento do
projeto substitutivo, a A restauracao' do projeto h original em sua integra e o
prosseguimento do feito de acordo com as normas‘ regimentais. Em sequéncia 0
Excelentissimo Presidente colocou em discussao e votacao nominal a ANULACAO

DA VOTACAO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR SUBSTITUTIVO AO PLC
N° 001/2019, sendo APROVADO por todos os Vereadores presentes. O
Excelentissimo comunicou, conforme ja apresentado pelas decisoes 001 = e
002/2019,» que sera dado ciéncia ao Chefe do Poder Executivo, por meio de oficio
quanto a decisao da anulacao de ambos Projetos de Lei, para que se manifeste no
prazo de 48h (quarenta e oito horas) uteis, informando, ainda, que esta Casa

realizara Sessao Extraordinaria para votacao do Projeto de Lei Ordinéria do
Executivo n° 007/2019 e Projeto de Lei Complementar do Executivo n° 001/2019
original, em sua integra, sem qualquer manifestacao das Comissoes Permanentes.
Dando continuidade a Ordem do Dia, o PROJETO DE LEI D0 LESGISLATIVO N°
009/2017, que decreta feriado municipal o dia dedicado a Nossa Senhora da Penha

foi retirado de pauta pelo Excelentissimo Presidente; Leitura do REQUERIMENTO
N° 002/2019, de autoria do Vereador Narcizo de Abreu Grassi, que requer ao
Prefeito Municipal, apos deliberacao do Plenario, que preste informacoes referentes
a Quadra da Comunidade de Quarto Territorio: a) Como se encontra a

documentacao de propriedade do terreno da quadra; b) Qual a situacao das
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para funcionamento; c) Quem efetua a gestao, manutencao e limpeza daquelas
instalacoes; d) e se ha cobranca de valores pela utilizagao e realizacao de eventos
na quadra. Posto em discussao e votacao nominal foi APROVADO por sete votos
favoraveis e uma auséncia; Leitura das proposicoes para deliberacéio do Plenario:
INDICACAO N° 013/2019, de autoria do Vereador Jonas Nunes Simoes: Solicita ao
Prefeito Municipal, que providencie a construgao de redutores de velocidade e

instalacao de iluminagao publica e lixeiras, no trecho localizado no Distrito de Sao
Joao de Crubixa; INDICACAO N° 014/2019, de autoria do Vereador Charles
Gaigher: Solicita ao Prefeito Municipal, que providencie a instalacao de bebedouro
no Posto de Saude de lbitirui; INDICACAO N° 015/2019, de autoria do Vereador
Narcizo de Abreu Grassi: Solicita ao Prefeito Municipal, que providencie a
reinstalacao da placa "Antonio Grassi" que dé nome ao Ginasio de Esporte de

Alfredo Chaves. Postas individualmente em discussao os Vereadores, autores das
proposicoes justificaram a relevancia dos pedidos. O Vereador Jonas Nunes Simoes
indicou a localidade do trecho, a existéncia de um bar e o desejo de melhorias dos

moradores da localidade e do Distrito de Sao Joao de Crubixa. O Vereador Charles
Gaigher justificou que seu pedido foi em atendimento a solicitacao de médicos e
enfermeiros que prestam servicos no Distrito de lbititui, tendo em vista que os

moradores atendidos no local sao das comunidade vizinhas e nao desfrutam de
agua para beber, sendo um grande problema, principalmente em dias quentes. O
Excelentissimo Presidente em face a auséncia do Vereador Narcizo, destacou que
diante da constatagao da inexisténcia da Placa que da nome ao Ginasio, que é
merecido de que seja recolocada, tendo em vista o respeito a pessoa que se

homenageou. Postas individualmente nas sequéncias das leituras em votagao
nominal, todas foram APROVADAS por todos os Vereadores presentes. Ao término
da Ordem do Dia, o Excelentissimo Presidente fez duas justificativas: quanto ao
pedido do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - frente a mobilizacao para que nao
seja aprovada a Medida Provisoria MP 871/2019 e Reforma da Previdéncia PEC

06/2019 - informou que nao ira apresentar manifestacao enquanto Camara, mas que
cada Vereador, caso queira se manifestar, fique a vontade para fazer o que, e como
quiser; e comunicou que na proxima Sessao Ordinaria nao estara presente, assim
como os demais vereadores Charles, Nilton e Jonas, pois estarao em
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reivindicando recursos para o Municipio de Alfredo Chaves, junto a Camara Federal,
aos Deputados Federals e Senadores do Estado do Espirito Santo na "XXII Marcha
a Brasilia em Defesa dos Municipio". Passando para o GRANDE EXPEDIENTE, o
Excelentissimo Presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores inscritos. O
Vereador Jonas Nunes Simoes, apos cumprimentar a todos, parabenizou a CLAC
(Cooperativa de Laticinios de Alfredo Chaves) pela expansao, pela expressao e
modo como lidam com os seus associados. lnformou que teve a oportunidade de
vivenciar como procede a democraoia e a transparéncia nesta Associacao.
Ressaltou que achou muito bonito, pois todas as decisoes sao discutidas e
passadas para todos os socios. Frisou que o cooperativismo esta crescendo muito e
ficou muito motivado, simpatizado pelo trabalho desenvolvido. Parabenizou seu
Presidente na pessoa de Rolmar Botecchia, o Vice—Presidente e todos os
cooperados pelos avancos conquistados. Destacou que ficou muito feliz em

perceber como municipio de Alfredo Chaves esta crescendo em prol dos trabalhos
realizados pelas Associacoes. Aproveitou a oportunidade para parabenizar as
demais cooperativas existentes e a propria Camara de Vereadores pelos trabalhos

de transparéncia desenvolvidos, algo louvavel diante de escandalos vergonhosos
divulgados pela imprensa recentemente, de dois Ex-Presidentes do Brasil terem sido
presos por fraude e corrupcao. O Vereador Daniel Orlandi, também inscritoino
Grande Expediente, apos cumprimentar a todos, destacou a importancia do
cooperativismo como o berco da democraoia. Lembrou das consequéncias dos

maus representantes do Brasil. informou que, a exemplo de empreendedorismo,
Alfredo Chaves foi contemplado e reconhecido entre os oito municipios premiados
pelo desempenho do Nossocrédito, resultado de uma parceria forte do Nossocrédito
com BANDES (Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo) , BANESTES (Banco
do Estado do Espirito Santo), ADERES (Agéncia de Desenvolvimento das Micro e
Pequenas Empresas e do Empreendedorismo), PREFEITURA e SEBRAE (Servigo

Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas). Destacou que a Prefeitura
disponibiliza funcionario para a prestacao do servico do Nossocrédito com intuito de
facilitar e dar condicoes para que o empreendedor consiga financiamentopara gerir
o seus negocios. Enfatizou que esta iniciativa é gerar emprego, gerar renda e

oportunidade. Destacou que o Municipio so ganha com esta acao, pois
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financiamento, seja para consertar um carro, seja para melhorar o seu
empreendimento, sao feitos através de nota fiscal, o que beneficla toda a cadeia,
cidadao, empreendedor e poder publico. lnformou os valores aplicados no
empreendedorismo no Municipio de Alfredo Chaves nos anos de 2017 e 2018. E
conforme a publicacao do Anuario de A Gazeta, lembrou que o Municipio de Alfredo
Chaves foi considerado o mais atrativo para investimento no Estado. lnformou que
um dos empreendedores premiados como destaque, é cidadao de Alfredo Chaves.

Parabenizou a equipe do Nossocrédito, a Prefeitura na pessoa do Prefeito, por ter
uma visao da importancia de investir no empreendedorismo. Por fim, parabenizou
também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais pela iniciativa e realizagao do
Seminario sobre as mudancas da Presidéncia Social e informou que adotara as
medidas possiveis no sentido do sensibilizar os deputados e demais representantes
quanto a necessidade da reprovacao da MP 871/2019 e PEC 06/2019,
considerando-os como um grande mal a populacao. Registrou que é radicalmente
contra toda mudanca que tira os beneficios alcancados ao logo dos anos. Frisou que
enquanto ‘representantes nao poderao permitir, em hipotese alguma, que as

mudancas que prejudicam os trabalhadores sejam aprovadas. Alertou que caso esse
mal aconteca nao serao apenas os trabalhadores que sairao perdendo, mas todo o
municipio e toda sociedade brasileira. E Por fim, em nome da Comunidade de Sao
Marcos, convidou a todos para a Festa de Sao Marcos que ira ocorrer no dia 21
(vinte e um) de abril do corrente ano. Destacou também a relevancia do evento que
ira acontecer em~Sao Bento de Urania -no dia 28 (vinte e oito) de abril, de Formacao
da Rota Turistica do Vale do_ lnhame, da Uva e do Vinho, algo muito importante nao

apenas para o Distrito, mas paratodo o municipio de Alfredo Chaves, resultado do
empenhodo Senhor Jandir Gratieri, Diretor Presidente da APISBES (Associacao de
Produtores de lnhame Sac Bento de Urania do Espirito Santo). Nada mais havendo
a tratar, o Excelentissimo Presidente agradeceu a presenoa de todos, encerrou a
presente Sessao, convocou os Vereadores para Sessao Extraordinaria a ser
realizada no dia 02 (dois) de abril, as 14 h (quatorze horas) para apreciacao re

votacao do Projeto de Lei Complementar n° 001/2019 e Projeto de Lei Ordinaria n°
007/2019 (ambos que tiveram a votagao anulada nesta sessao) e convidou a todos
para a esta e, para a proxima Sessao Ordinaria que acontecera no dia 10 (
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abril 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
Plenaria e, apos sua aprovacao, vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente,

estando o audio da presente Sessao, disponlvel no site oficial da Camara Municipal.

Alfredo Chaves, 02 de abril de 2019.
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