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ATA DA SESSAO ORDINARIA DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021

ATA N° O4 (quatro) da Sessao Ordinaria,
da 203 (vigésima) LEGISLATURA da
Cémara Municipal de Alfredo Chaves,
Espirito Santo.
Aos 18 (dezoito) dias do mes de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 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, realizou-se a quarta Sessao Plenaria,
Ordinaria, presidida pelo Vereador CHARLES GAIGHER (Presidente) e secretariada
pelo Vereador ARMANDO ZANATA INGLE RIBEIRO (1.° Secretario), estando

presentes os demais Vereadores: ADILSON JOSE ROVETA, HUGO LUIZ PICOLI
MENEGHEL, NARCIZO DE ABREU GRASSI, NILTON CESAR BELMOK,
OSVALDO SGULMARO, SERAFINO ANTONIO SIMONI e SERGIO BlANCHl.
Havendo quorum legal, o Excelentissimo Presidente, apos chamada dos Vereadores
presentes, declarou aberta a Sessao, cumprimentou e agradeceu a presenca de
todos. Justificou, com fundamento no Artigo 141 do Regimento lnterno, que a Ata da
ultima Sessao Ordinaria, realizada no dia 03 (trés) de fevereiro de 2021 (dois mil e
vinte e um), ficou a disposicao dos Vereadores e encontra-se na pasta, o que nao ha
necessidade de sua leitura. Apos coloca-la em discussao e votacao nominal, foi
APROVADA por todos os Vereadores. Dando sequéncia, o Excelentissimo
Presidente procedeu o EXPEDIENTE DO DIA. Oriundos do Prefeito: Leitura do

PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 007/2021, que dispoe sobre a
denominacao de prédio publico de "Academia a Céu Aberto Waldir Junqueira

ll

Vionel", a academia localizada no Bairro Araponga, sede de Alfredo Chaves.’
Regimentalmente, o Presidente encaminhou a Comissao de Justiga e Redacao
Final para analise e emissao de PARECER, e ser apreciado na proxima sessao;
Leitura do PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 008/2021, que

dispoe sobre a reposicao salarial de 5,26% nos vencimentos dos Membros e dos
Agentes Publicos da Camara Municipal de Alfredo Chaves, em conformidade com o
INPC (lndice Nacional de Precos ao Consumidor). O Presidente encaminhou a

Comissao de Justica e Redacao Final e a Comissao de Financas e Orcamento
para anélise e emissao de PARECER. Justificou a necessidade de tramitacao em
Regime de Urgéncia e colocou para deliberacao do Plenario. Posto o Regime de
Urgéncia em discussao e votacao nominal foi APROVADO pela maioria dos votos,
sendo O7 (sete) votos favoraveis dos Vereadores Adilson, Armando Zanata,
Narcizo, Nilton, Osvaldo, Serafino e Sérgio, e 01 (um) voto contrario do Vereador
Hugo Luiz Picoli Meneghel. Tendo sido aprovado o Regime de Urgéncia, o
Excelentissimo Presidente informou que o referido Projeto sera apreciado nesta
mesma sessao, na sequéncia da Ordem do Dia; Leitura do PROJETO DE LEI
ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 009/2021, dispondo sobre denominacao de

prédio publico de "Academia a Céu Aberto Galiano Zucolotto", a academia
localizada em Sao Roque de Maravilha, Alfredo Chaves. O Presidente encaminhou

a Comissao de Justica e Redacao Final para analise e emissao de PARECER;
Leitura do Oficio da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves PMAC n.° 022/2021, que
encaminha 0 BALANCETE N° 001 da receita e da despesa e 0 relatorio de
pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mes de

JANEIRO de 2021. O Presidente informou que esta a disposicao de todos na
Secretaria e no site da Camara Municipal. Oriundos de Diversos: Leitura do Oficio
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Cidadania SEMASC n.° O23/2021:
lnforma que foi encaminhado por e-mail a Relacao dos Beneficiarios do Programa

BOLSA FAMlL|A N° 002, referente ao més de FEVEREIRO de 2021, e esta
disponivel nos sites da Prefeitura e da Caixa Economica Federal. O Presidente
informou que esta também a disposicao de todos na Secretaria e no site da Camara
Municipal. Oriundos dos Vereadores: Apresentacao dos BALANCETES N° 011 e
012/2020 das receitas e das despesas e os relatorios de pagamentos da Camara
Municipal de Alfredo Chaves, referentes aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO
de 2020. O Presidente informou que a cépia encontra-se na pasta de todos os
Vereadores, e o documento esta a disposicao de todos na Secretaria e no site da
Camara Municipal. Ordem do Dia: Leitura do VETO PARCIAL ao Projeto de Lei

Ordinéria do Executivo N° 003/2021, que "dispoe sobre a reposicao salarial de
5,26% nos vencimentos dos Membros do Executivo Municipal e dos Servidores
Municipais da Administracao Direta e lndireta da Prefeitura e da Camara Municipal
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de Alfredo Chaves." Em suas razoes, o Chefe do Executivo justificou que a
proposta do Legislativo, apresentada por meio de emenda, incluindo na reposicao
salarial os Servidores da Cémara Municipal, nao reune condicoes de ser convertido
em Lei, em razao de ato contrario as normas constitucionais e infraconstitucionais,
pois trata-se de matéria inconstitucional, tendo em vista que a sua iniciativa é
privativa ao Poder Executivo. Apos a leitura, o Vereador Narcizo de Abreu Grassi,
solicitou ao Presidente que convidasse 0 Assessor Juridico da Casa a dar uma
explicacao a respeito da matéria. Sendo atendido pelo Presidente, o llustrissimo
Senhor Dr. Luiz Claudio Sezini Pinto Junior, Assessor Parlamentar da Camara

Municipal, esclareceu que para o entendimento do VETO é necessario conhecer o
historico dele. Pontuou que a Prefeitura Municipal encaminhou um Projeto de Lei
dando reposicao salarial aos Agentes Politicos e aos Sen/idores Publicos do Poder
Executivo, so que essa reposicao deveria ser extensiva a todos os servidores do
Municipio e nao somente aos da Prefeitura, e por disposicao constitucional, ela

deve ser anual e nas mesmas datas a todos os servidores. Porém, isso nao
ocorreu, considerando que no passado cada Orgao concedia a reposicao a seus
préprios servidores. lnformou que, em 2017, o Tribunal de Contas fixou o
posicionamento no sentido de que a iniciativa para propor projeto de reposicao de
vencimentos e subsidios é de competéncia do Chefe do Poder Executivo. Assim,
as Comissoes, verificando a auséncia de reposicao para os servidores da Cémara
e membros politicos, entenderam por bem apresentar Emenda e incluir os seus
servidores. E por decisao dos proprios Vereadores, eles optaram por nao incluir os
Agentes Politicos na concessao de reposicao. Esclareceu que, com a aprovacao
do Projeto n° 003 com referida Emenda, o Autografo de Lei foi encaminhado para o
Executivo e este julgou como inconstitucional por constar vicio de iniciativa, pois
entendeu que a iniciativa deveria partir do Executivo. Consequentemente, ele
apresentou o Veto parcial e um novo Projeto de Lei (PLOE 008/2021) que corrige a
situacéo, propondo reposicao tanto para os servidores como para os membros do
Poder Legislativo, os Vereadores. Destacou que a reposicao nao é aumento real
de subsidio e nem de vencimentos, é apenas uma recomposicao da perda

inflacionaria, pois a inflacao vai aumentando e o salario ficando estagnado, sendo
que o reajuste salarial e apenas para manter o poder de compra. lnformou que

caso seja mantido o Veto, esse iré derrubar a Emenda que trata da inclusao dos
servidores da Camara, mas ira manter o beneficio aos da Prefeitura. O
Excelentissimo Presidente informou, conforme Regimento lnterno em seu Art. 117,
que quando o Prefeito vetar determinada proposicao aprovada pela Camara
Municipal, a matéria é incontinenti e encaminhada a Comissao de Justica e Redacao
Final, assim sera apreciada a analise da Comissao. Leitura do PARECER da
Comissao de Justiga e Redacio Final: apresenta anélise ao Veto, ponderando
que o Chefe do Executivo Municipal aduz, em sintese, que foi apresentada Emenda

ao Projeto de Lei original ocasionando vicio de iniciativa. Apos apreciacao da
questao, a Comissao justificou que assiste razao ao Prefeito, eis que a competéncia
para deflagrar o processo legislativo da revisao geral anual dos sen/idores das
Camaras Municipais, segundo entendimento das jurisprudéncias, é do Chefe do
Executivo. Observou que, juntamente com 0 Veto Parcial, foi encaminhado pelo

Executivo o Projeto de Lei n.° 008/2021, que concede reposicao nos vencimento dos
sen/idores da Camara Municipal, atendendo a preceitos legais de igualdade entre os
agentes publicos municipais e reforgando a necessidade de manutencao do Veto
Parcial. Em sua conclusao, a Comissao opinou pela Manutengao do Veto, o que fez
por meio de apresentacao de Projeto de Decreto Legislativo; Leitura do PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N° 003/2021, de autoria da Comissao de Justica e
Redacao Final, dispondo sobre a manutengao de VETO PARCIAL do Executivo ao
Projeto de Lei Ordinaria do Executivo n° 003/2021. Posto em Discussao 0 Vereador
Hugo Luiz Picoli Meneghel, apos cumprimentar a todos, justificou seu voto
contrério ao Projeto de Decreto Legislativo objetivando a derrubada do veto, por
entender, da mesma forma que votou na citada proposicao, por se tratar de direito
constitucional somente aos Servidores da Camara Municipal e nao aos Agentes
Politicos. Pontuou que é contra votar em beneficio proprio, e acredita que o Veto
deveria ser derrubado porque o Projeto, como ficou apos a provacao da Emenda, é
a forma correta. Citou que o Veto alega em sua justificativa o Agravo Regimental
de Santa Catarina, que foi votado pela 2a turma do STF (Supremo Tribunal

Federal). Todavia, no site do STF consta que as normas constitucionais de
processo legislativo nao impossibilitam, em regra, a modificacao, por meio de
emendas parlamentares, dos projetos de lei enviados pelo Chefe do Poder

Executivo no exercicio de sua iniciativa privativa. Essa atribuicao do Poder
Legislativo brasileiro esbarra, porém, em duas limitacoes: a) a impossibilidade de 0
Parlamento veicular matérias diferentes das versadas no projeto de lei, de modo a
desfigura-lo; (nao é o ocorre no referido projeto, uma vez que o direito so esta
sendo estendido a todos os servidores publicos municipais); e b) a impossibilidade
das emendas parlamentares aos Projetos de Lei de iniciativa do presidente da
Republica, ressalvado o disposto no § 3° e no § 4° do art. 166, implicarem aumento

de despesa publica. Esse entendimento é subsidiario ao Chefe do Executivo a
nivel Municipal. Destacou que nao se trata de aumento de despesa publica, tanto é

que o Prefeito justicou no 1° e no 2° Projeto (n°s O03 e 008/2021) que nao
acarrateré

aumento

de

despesa,

conforme

citado,

"é

desnecessaria

a

apresentacao da estimativa de impacto orcamentario, pois nao se trata de criacao,
expansao ou aperfeigoamento de acao governamental que acarrete aumento da
despesa, na medida em que tal reposicao ja esta prevista nos instrumentos de
planejamento da gestao (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orcamentarias e Lei
Orcamentaria Anual), havendo a devida adequacao orcamentaria e financeira.” O
Vereador Hugo reforcou que nao ha vicio de inciativa, pois é permitido ao Poder
Legislativo emendar, desde que nao fuja da tematica proposta e nao existe
aumento de despesa publica. Justificou ainda que a Camara Municipal de Alfredo
Chaves, no ano de 2014 a 2019, devolveu um valor de R$ 3.495.028,39 (trés
milhoes, quatrocenos e noventa e cinco mil, vinte e oito reais e trinta e nove
centavos), sendo quekem 2019, como consta no proprio site, ela recebe
mensalmente em torno de R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais) por
més de duodécimo, tanto que o repasse enviado em 2019 a Prefeitura representou,
mais de seis meses e meio da economia total. Defendeu o principio da separagao
dos poderes, sendo possivel derrubar o Veto e manter a reposicao salarial que é
um direito constituicional devido aos servidores da Cémara Municipal. O Vereador
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Sergio Bianchi destacou que esse Projeto deveria ter vindo na integra do Poder
Executivo, mas como ele esqueceu de inserir o Legislativo, a Comissao tomou a
iniciativa de apresentar a Emenda, fazendo uma acao para que tivesse uma

reacao, e a reacao veio por meio da apresentacao do Projeto de Lei n° 008/2021.
Destacou que a Lei é para se cumprir e néo se trata de aumento e sim reajuste/¢/

salarial. Posto o Projeto de Decreto Legislativo, que mantém o Veto, em votacao
nominal foi APROVADO pela maioria dos votos, sendo 08 (oito) votos favoraveis,
dos Vereadores: Adilson, Narcizo, Nilton, Osvaldo, Serafino, Sérgio, Zanata e
Charles Gaigher (vota por ser proposicao de maioria absoluta); e 01 (um) voto
contrario do Vereador Hugo Luiz Picoli Meneghel. Dando sequéncia fez-se a
leitura do PARECER conjunto da Comissao de Justica e Redacao Final e da
Comissao de Financas e Orcamento, o qual apresenta a analise e a manifestacao
favoravel ao PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 008/2021, que
dispoe sobre a reposicao salarial de 5,26% nos vencimentos dos Membros e dos

Agentes Publicos da Camara Municipal de Alfredo Chaves. Posto em discussao o
Vereador Hugo Luiz Picoli Meneghel destacou que em seu entendimento, votar
favoravel ao referido Projeto é votar em causa propria. Destacou que nao e contra a

reposicao salarial dos servidores, pois é direito constitucional, mas é contra a
reposicao salarial para os Agentes Politicos, considerando que o salario dos
Vereadores é definido constitucionalmente, em cada legislatura para subsequente,

ou seja, o salério dos Vereadores ja foi definido pela ultima legislatura (2017 a
2020). Destacou que, se existe defasagem no salario dos Vereadores, que seja
apresentado nesta legislatura para vigorar na préxima. O Presidente, Vereador
Charles Gaigher, enfatizou que cada um vota conforme a sua consciéncia, e
questionou ao Vereador Hugo se ele acha certo ganhar sem trabalhar. Posto em
votacao nominal, foi APROVADO pela maioria dos votos, sendo 07 (sete) votos
favoraveis dos Vereadores: Adilson, Narcizo, Nilton, Osvaldo, Serafino, Sérgio e
Zanata e 01 (um) voto contrario do Vereador Hugo Luiz. O Vereador Narcizo de
Abreu Grassi expos que o salério de Vereador no ano de 2000 era quase quatro
mil reais, e nos ultimos anos ocorreram descontos. Solicitou ao Presidente que@{
convidasse o Procurador Legislativo para explicar o porqué desses descontos,
para que fique bem claro os motivos que o levou a votar favoravel ao referido
Projeto. Sendo atendido pelo Presidente, o llustrissimo Senhor, Dr. Ney Lamberti
esclareceu que no ano de 2017 foi aprovada uma lei que concedia reposicao
salarial aos vereadores, mas 0 Tribunal de Contas julgou errado a origem do
Projeto, e determinou a devolucao, pois em seu entendimento a origem tinha que
partir do Executivo e nao da Cémara como ocorreu. lnformou que a reposigao’,

salarial aos Vereadores e reconhecida pelo STF (Supremo Tribunal Federal),
desde que seja de autoria do Executivo, e seja dado a todos os servidopres do
Executivo e Legislativo com o mesmo indice de apuragao. Ressaltou que, 0 que
aconteceu em 2017, 2018, 2019 e inicio de 2020 (que ainda esté sendo avaliado)
foi identificado problema no vicio de iniciativa do projeto, que partia da Cemara, e
o Tribunal de Contas do Espirito Santo nao aceita, mas quanto ao recebimento
nao observa problema algum, conforme Parecer Consulta n° 013/2017 que fala

claramente sobre o assunto. Destacou que esse e o entendimento do Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo, diferente do entendimento do Tribunal de
Contas de outros Estados como Sao Paulo, que apresentam entendimentos
completamente diferentes; Leitura do PARECER da Comissao de Justiga e
Redagao Final que apresenta analise favoravel e EMENDAS (modificativa, aditiva e
supressiva) ao PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 006/2021 que
"reguIamenta a Declaragao de Utilidade Publica de entidades que servem

desinteressadamente a coletividade no Municipio de Alfredo Chaves/ES". Em sua
analise, verificou a existencia de alguns conceitos vagos, subjetivos e outros até
excessivos, bem como a ausencia de alguns elementos citados no corpo da
proposicao, por isso apresentou as Emendas a fim de corrigir os equivocos e ser
devidamente apreciada pelo Plenario. O Excelentissimo Presidente esclareceu
quanto as emendas, e colocou inicialmente a EMENDA e posteriormente o
PROJETO em discussao e votacao nominal, os quais foram APROVADOS por todos
os Vereadores; Leitura do PARECER conjunto da Comissao de Justica e Redacao
Final e da Comissao de Financas e Orcamento: apresenta analise favoravel ao
PROJETO DE LEI ORDINARIA DO LEGISLATIVO N.° 001/2021, de autoria do
Vereador Sergio Bianchi, que "dispoe sobre a transmissao ao vivo, via Internet, de
todas as Iicitacoes realizadas no Poder Executivo e Legislativo do Municipio de
Alfredo Chaves." Posto em discussao, o Vereador Hugo Luiz defendeu a relevencia
do Projeto e a importencia de garantir a publicidade. O Vereador Osvaldo
Sgulmaro destacou que é favoravel ao Projeto, porém justificou que nao existe
custo zero, e entende néo ser prudente aprovar algo e la na frente serem

contestados, pois a referida proposigao deve ser de iniciativa do Poder Executivo
Municipal. O Vereador Armando Zanata destacou que nao tem problema a

obrigatoriedade da transmissao para o Poder Legislativo, mas entende que a
matéria e inconstitucional, pois gerara despesa ao Poder Executivo. O Vereador
Sergio Bianchi expos que tomou a iniciativa do Projeto, pois todas as Cemaras
Municipais ja estao se organizando nesse sentido. Destacou que hoje, com a
tecnologia, se tem uma ferramenta a mais de fiscalizacao para levar ao cidadao e
demonstrar a honestidade e transparencia da coisa publica. Enfatizou que, quem
votar contra ao referido Projeto estara dando um tapa na cara dos eleitores e no
juramento que fizeram de fiscalizar e legislar em beneficio da populacao.
Argumentou que toda Secretaria Municipal tem celular e a propria equipe de
licitacao da Prefeitura também tem, o que nao havera custo. Pontuou que ira levar
ao conhecimento de toda sociedade alfredense, e a nivel de Estado, o resultado da

votacao, pois é uma matéria de competencia do Legislativo, tratando-se de
fiscalizacao. O Vereador Nilton Belmok enfatizou que todas as sessoes de
Licitacao sao abertas ao publico para as pessoas participarem. Posto o Projeto de
Lei em votacao nominal foi REPROVADO pela maioria dos Vereadores, sendo 05

(cinco) votos contrarios dos vereadores: Adilson, Armando Zanata, Nilton, Osvaldo
e Serafino e 03 (tres) votos favoravies dos Vereadores: Hugo Luiz, Narcizo e
Sergio Bianchi; Leitura do PARECER conjunto da Comissao de Justica e Redacao
Final e da Comissao de Financas e Orcamento: apresenta analise e manifestagao
contraria ao PROJETO DE LEI ORDINARIA DO LEGISLATIVO N.° 002/2021, de
autoria dos Vereadores Narcizo de Abreu Grassi e Hugo Luiz Picoli Meneghel, que
"veda a cobranca de tarifa minima pela autarquia municipal ou por concessionarias
de servico de fornecimento de agua e coleta de esgoto, sem a correspondente
prestacao

dos

servicos",

considerando

que

a

proposicao

possui

inconstitucionalidade formal por vicio de iniciativa, pois cabe ao Chefe do Executivo
a propositura de Projeto desta natureza. Posto em discusséo, o Vereador Narcizo
destacou que o Projeto e de extrema importencia para o Municipio que busca corrigir
injustica a respeito de cobranca de agua e esgosto quando o servico nao e prestado.
lnformou que varios muhicipios ja possuem lei neste sentido e varios projetos ja
foram aprovados, e solicitou que os Vereadores pensem com consciencia e votem
favoravel em beneficio do povo. O Vereador Osvaldo Sgulmaro informou que o
Vereador Narcizo tem toda razao, que o Projeto e louvavel, mas é inconstitucional,

porém tem uma boa noticia: esclareceu que, pacificado junto ao Ministério Publico,
devido a necessidade de um Ente Regulador para versar sobre a referida matéria, o
SAAE jé havia iniciado a negociacao e teve a informacao de que ja contratou o Ente
Regulador que fara o delineamento de todas as tarifas e verificacao para a cabivel
correcao.

Posto em votacao nominal foi REPROVADO pela maioria dos

Vereadores, sendo 05 (cinco) votos contrarios dos Vereadores Adilson, Armando
Zanata, Nilton, Osvaldo e Serafino; e 03 (tres) votos favoravies dos Vereadores
Hugo Luiz, Narcizo e Sergio Bianchi. Nao havendo Vereador inscrito no GRANDE
EXPEDIENTE, e nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente encerrou

a presente Sessao, convidou a todos para a proxima Sessao Ordinaria que
acontecera no dia 03 (tres) de marco, as 18 (dezoito) horas, na Sede da Cemara
Municipal, e agradeceu a presenca de todos. Eu, Armando Zanata lngle Ribeiro,
Primeiro Secretario da Mesa, determinei a Iavratura da presente Ata que, apos Iida e

aprovada por mim, conforme Artigo 141 do Regimento lnterno, ficaré a disposicao
dos Vereadores para verificagao e, apés a sua aprovacao, que se dara por meio de
votacao Plenaria, seguira assinada por mim e pelo Senhor Presidente, estando o
audio da presente Sessao disponivel no site oficial da Cemara Municipal.

Sala das Sessoes, 01 de margo de 2021.
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