ATA DA SESSAO ORDINARIA DO DIA 24 DE ABRIL DE 2019

Ata número ONZE, da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves,
Espirito Santo, realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2019
(dois mil e dezenove), ás 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, Espirito 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 e Nilton
Cesar Belmok e ausente o Vereador Primo Armelindo Bergami, que apresentou
atestado médico. A Sessão foi presidida pelo Vereador Gilson Luiz Bellon
(Presidente) e secretariada 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 Extraordinária ocorrida neste mesmo dia, que, após a
discussão e votação nominal, foi APROVADA por todos os vereadores presentes.
Dando sequência, o Excelentíssimo Presidente Gilson Luiz Bellon solicitou que fosse
procedido o Expediente do Dia: Oriundos de Diversos: Leitura dos Ofícios: Oficio
da Secretaria Municipal de Educação N° 033/2019: Encaminha os documentos
referentes ao 3° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 02/2017, que celebram
entre si, o Município de Alfredo Chaves e o Movimento de Educação Promocional do
Espirito Santo - MEPES; Oficio Circular da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania n° 026/2019: Informa que foi encaminhado por e-mail á
RELAÇÃO dos beneficiários do Programa Bolsa Familia referente ao mês de ABRIL
de 2019, e que está disponivel nos sites da Prefeitura e da Caixa Econômica
Federal; Ofícios do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto SAAE n° 031 e 033/2019:
Atende a solicitação da Câmara Municipal e encaminha os balancetes mensais das
receitas e das despesas e os relatórios complementares do SAAE de Alfredo
Chaves referentes aos meses DEZEMBRO de 2018, JANEIRO, FEVEREIRO e
MARÇO de 2019. O Excelentíssimo Presidente informou na sequência da leituras
que os documentos estão a disposição de todos na Secretaria da Camara Municipal

Oriundos dos Vereadores: Leitura dos Projetos de Lei de autoria da Mesa Diretora:
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 00212019: Dispõe sobre a reposição
salarial de 4,66% nos vencimentos dos Servidores da Cámara Municipal de Alfredo
Chaves; e PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N" 00312019: Dispõe sobre a
reposição de 4,66% nos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Alfredo
Chaves. O Presidente encaminhou, ambos Projetos de Lei, para Comissão de
Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e
emissão de Parecer. Ordem do Dia: Leitura da INDICAÇÃO N° 017/2019, de
autoria do Vereador Daniel Orlandiz Solicita ao Presidente do INCAPER (Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), Reitor da UFES
(Universidade Federal do Espírito Santo), Reitor do IFES (Instituto Federal do
Espírito Santo) e ao Secretário Estadual de Agricultura, que avaliem a possibilidade
de realização de pesquisas para combate a infestação do mosquito maruim no
Municipio de Alfredo Chaves, identificando possiveis causas e apontando soluções.
Posta em discussão, o Vereador Autor da Proposição, justificou a importância do
pedido e citou a gravidade da situação vivenciada pelas pessoas do interior do
município de Alfredo Chaves que, não aguentam mais conviver com a terrivel praga
do mosquito maruim, estão vivendo em estado de pânico e já ê notório relatos de
familias que estão pensando na possibilidade de desistir de morar no interior por
conta da infestação do mosquito. Inclusive muitos moradores que residem fora do
Municipio, mas que passam os finais de semana em suas residências no interior,
não estão vindo por causa da infestação. Aﬁrmou que a situação se tornou estado
de calamidade e há necessidade de sensibilizar o Governo do Estado, através dos
orgão competentes, no intuito de buscar com urgência, uma pesquisa para identificar
o motivo do descontrole da proliferação e possível solução. Citou que outros
municípios vizinhos estão também buscando ajuda, que inclusive o Municipio de
Iconha já notificou o Estado quanto â gravidade da situação. Ressaltou a
importância de realização de ação conjunta e coletiva para unir forças para que a

populaçao do interior tenha uma melhor qualidade de vida. O Vereador Jonas Nunes
Simões parabenizou a iniciativa do Vereador Daniel e disse que também já estava
pensando em organizar e adotar medidas conjuntas para o combate do mosquito,
diante da urgência e gravidade da situação. O Vereador André Sartori também

justificou que a preocupação é grande, pois a situação e muito tensa. Lembrou que
na gestão do Presidente João Bosco Costa o representante da Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz), se colocou ã disposição para ajudar o município e realizar a
pesquisa, mas que na epoca, a Prefeitura não se empenhou. Porém, hoje ê
extremamente necessário trabalhar junto e informou que se precisar da Fiocruz, tem
amigos que trabalham lá e podem ajudar. O Vereador Daniel Orlandi confirmou a
necessidade de fazer um esforço coletivo, uma ação conjunta para uma melhor
qualidade de vida. O Vereador Presidente Gilson Luiz Bellon informou que realmente
é algo muito sério e lembrou que no último final de semana, feriado prolongado da
Semana Santa, os turistas que haviam chegado em Matilde não ficaram por muito
tempo, foram logo embora por conta do mosquito maruim. Posta a indicação em
votação nominal, foi APROVADA por todos os vereadores presentes: Leitura da
INDICAÇÃO N" 01812019, de autoria do Vereador Andre Sartori: Solicita ao Prefeito
Municipal que providencie a reforma e a extensão da Ciclovia Augusto Guimarães.
Posta em discussão, o Autor da Proposição justificou a importância e necessidade
do pedido. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi esclareceu que a empresa que
efetuou a obra, decretou falência e foi embora. Simplesmente pegou o dinheiro
público e deixou o péssimo serviço para a população. Posta em votação nominal foi
APROVADA por todos os vereadores presentes. O Vereador André Sartori
manifestou Voto de Pesar aos familiares do Senhor Joaquim Pin, morador do
Deserto, Alfredo Chaves, e aos familiares de Virgilio Mello, morador de Caco do
Pote, falecidos recentemente. O Vereador Presidente Gilson Luiz Bellon também
manifestou Voto de Pesar aos familiares de Eraldo Fantim, morador de Matilde.
Postos em votação nominal única, foram APROVADOS por todos os Vereadores
presentes. Havendo vereadores inscritos no Grande Expediente, o Excelentíssimo
Presidente concedeu o uso da palavra. O Vereador Jonas Nunes Simões, após
cumprimentar a todos, comentou e pediu desculpas ao Excelentíssimo Prefeito, ao
Vice-Prefeito e os colegas Vereadores Gilson, Nilton e Charles pelo discurso
realizado em Brasília, em um evento informal realizado pela Empresa Positivo.
Justificou que foi pego de surpresa, pois ninguém queria falar e o Prefeito pediu para
que ele falasse e ao mencionar sobre a Positivo disse que esta faz um trabalho
muito bom no municipio parabenizou mas que não tinha se interado do assunto

Disse que se soubesse, gostaria de ter falado que na gestão do Prefeito Fernando
Videira Lafayette, no ano de 2005, foi feito convênio com a Empresa Positivo, que
tem como objetivo melhorar a educação por meio do uso criativo da tecnologia, pois
desenvolve e distribui soluções que enriquecem o processo de ensinoaprendizagem, esta que inovou a educação do município e continua atuando até os
dias atuais, bem como em todo o Brasil. Lembrou como resultado dos trabalhos, no
ano 2012, que o Município de Alfredo Chaves superou a média nacional no
resultado do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em que a rede
pública de ensino municipal conquistou a nota máxima, tornando-se destaque
nacional pela nota sete alcançada, superando as metas estabelecidas pelo Governo
Federal. Justificou que deveria ter se interado melhor para falar. Ressaltou a
importância e necessidade de não serem mais amadores e se profissionalizarem. O
Vereador Daniel Orlandi, também inscrito no grande expediente, após cumprimentar
a todos, registrou que na Sessão anterior, foi levantada uma dúvida referente ao

contrato com a empresa que presta serviços de administração dos cartões do Vale
Alimentação da Prefeitura. Esclareceu que tem em mãos, a cópia do contrato
oriundo do Pregão Presencial 01212019, em que consta a empresa contratada,
ganhadora do certame. Enfatizou que todos sabem que os servidores da
Administração Municipal recebem o equivalente ao valor de R$ 140,00 (cento e
quarenta reais) mensais de Vale Alimentação, em forma de cartão que ê descontado
no comércio local. informou que para isso, o Poder Público não tem custo com a
empresa, pois o valor que ê repassado pela Administração para a empresa ê
exatamente o valor pago ao servidor. Justificou que a empresa sobrevive por meio
de negociação que ela realiza com os comerciantes locais. Esclareceu quanto ao
questionamento do porquê o valor referente ao Vale Alimentação não ê repassado
diretamente no conta do servidor, disse que se assim for, irá incidir no INSS e para
que não haja desconto no valor do Vale Alimentação é utilizada essa estratégia para
que o servidor receba o valor integral. informou que o SAAE (Serviço Autônomo de
Agua e Esgoto) tem um contrato específico para seus servidores, assim como a
Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura, pois são órgãos independentes. E de
acordo com o contrato, citou o número de servidores, o valor que ê depositado na
conta da empresa e conforme o cálculo realizado, o número de servidor, multiplicado

pelo valor do vale alimentação é exatamente o valor que a empresa recebe. Deixou
á disposição toda documentação comprobatória. O Vereador Narcizo de Abreu

Grassi justificou que nada mais justo o Vereador Daniel defender o Prefeito, pois e
Lider deste Governo na Câmara. Justificou que se referiu na sessão passada a
respeito da firma que administra o Vale Alimentação dos servidores, pois ê seu
dever, enquanto fiscalizador, saber onde está sendo gasto o dinheiro, porque está
pagando a empresa e qual serviço ela executa. Dando continuidade a Sessão, o
Excelentíssimo Presidente convidou o Diretor Presidente da Associação de
Produtores de lnhame São Bento do Espírito Santo, inscrito no Uso da Tribuna para
fazer o pronunciamento. O Senhor Jandir Gratieri, após cumprimentar a todos,
informou que foi assinado juntamente com o Governo do Estado o Projeto da Rota
Turistica Vale do lnhame. Apresentou as localidades da rota, os municípios que
farão parte, as belezas e riquezas naturais encontradas, a preservação, a riqueza
cultural deixada pelos imigrantes, a variedade da cultivação do inhame, e a
possibilidade de realização de pesquisas, o que coloca o Distrito de São Bento de
Urânia, o Estado do Espirito Santo, o Brasil no ranking internacional na cultura do
lnhame do bioma Mata Atlântica. Citou os desafios e sua luta em Brasília para a
citada conquista que ainda está em construção. Citou os benefícios que a Rota

proporcionará, pois esta valorizará os produtos produzidos na região, oferecendo a
cadeia produtiva o seu devido valor, fixando ainda as familias no campo por agregar
valor aos produtos por elas produzidos e consequentemente oportunizando a
criação de pequenas agroindústrias e melhor aproveitamento dos produtos
produzidos e transformando-os em mercadorias nobres. Solicitou apoio da Câmara
de Vereadores para concretização da Rota do lnhame junto ao Governo do Estado.
Os Vereadores Narcizo de Abreu Grassi, Gilson Luiz Bellon, e Armando Zanata

parabenizaram pela coragem e iniciativa, fizeram elogios e se comprometeram a
ajudar no que for possivel e cabível. O Vereador Narcizo de Abreu Grassi,
aproveitou a oportunidade e enfatizou a importância das duas Associações de São
Bento de Urânia caminharem juntas. O Excelentíssimo Presidente lembrou a todos

quanto aos preparativos para apresentação dos nomes dos homenageados que
receberão títulos de Cidadão Alfredense. Nada mais havendo a tratar, o
Excelentíssimo Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a pres

te

Sessão, convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária que acontecerá no dia
08 (oito) de maio de 2019 (dois mil e dezenove), ás 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.

Sala das Sessões, 08 de maio de 2019.
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