ATA DA SESSAO ORDINARIA DO DIA 03 DE MARCO DE 2021

ATA N° O5 (cinco) da Sessao Ordinéria, da
20*‘ (vigésima) LEGISLATURA da Cémara
Municipal de Alfredo Chaves,

Espirito

Santo.
Aos O3 (trés) dias do més de marco do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), as 18h

(dezoito horas), no Plenario Brasilito Pilon, na Sede da Cémara Municipal, situada na
Rua Cais Costa Pinto, nﬂimero 62 (sessenta e dois), Bairro Geovani Breda, Alfredo
Chaves, Espirito Santo, realizou-se a quinta Sessao Plenaria, Ordinéria, presidida

pelo Vereador CHARLES GAIGHER (Presidente) e secretariada pelo Vereador
ARMANDO ZANATA INGLE RlBElRO (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 BIANCHI. Havendo
quorum legal, 0 Excelentissimo Presidente, apés 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 18 (dezoito) 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. Apés coloca-la em discussao e votagao nominal, foi
APROVADA por todos os Vereadores. Dando sequéncia, o Excelentissimo
Presidente procedeu o EXPEDIENTE DO DIA. Oriundos de Diversos: Leitura do
Oficio da Telefonica VIVO n° O71/2021, que encaminha RESPOSTA das lndicagées
n°s 023, 025, 026 e 027/2020, as quais solicitam instalacao de torre de telefonia nas
localidades de Sao Francisco de Uréncia, Cedro, Caco do Pote, Sagrada Familia e
Bom Destino de Cachoeira Alta. Justificou que o Municipio de Alfredo Chaves/ES é
atendido pela Telefonica por meio de Estacoes Radio Base (ERB), provendo
cobertutra na area urbana da sede do Municipio e nas localidades de Sao Joao de

Crubixa, Matilde e Sao Bento de Urania. Justificou que no que concerne as
melhorias do sinal para o Municipio, foram realizadas, no ano de 2020, duas
ativacoes da tecnologia 4G (LTE) na rede ja existente e ainda, esta prevista para

ano de 2021 a ampliacao da capacidade, proporcionando a populagao maior
qualidade de acesso aos servicos prestados, principalmente no que se refere aos
servicos de dados moveis. Ja no que se refere as localidades de Sao Francisco de
Urania, Cedro, Caco do Pote, Sagrada Familia e Bom Destino de Cachoeira Alta, no
momento nao constam nos projetos de expansao de cobertura da empresa a
instalacao de torre para seu atendimento, mas, em especial atencao a solicitacao
apresentada pelos vereadores, as localidades serao incluidas nas analises para
planejamento

e viabilidades futuras.

Destacou

que

os

compromissos

de

abrangéncias e metas de cobertura sao determinados pela Anatel em Editais de

Licitacoes e as respectivas comprovacoes sao realizadas pela Agéncia. Esclareceu
que em todo o Estado do Espirito Santo, os compromissos de abrangéncia
assumidos pela Prestadora perante a Anatel estao limitados a area urbana do
distrito-sede de cada municipio, e de todos os Editais dos quais a prestadora
participou, o unico que estabeleceu compromissos de abrangéncia que extrapolam a
area urbana do distrito-sede foi 0 Edital de Licitacao N° 004/2012/PVCP/SPV —
ANATEL, que definiu a divisao geografica dessas responsabilidades entre as
vencedoras dos lotes licitados, e o estado do Espirito Santo nao ficou sob a
responsabilidade da referida Telefonica. O Excelentissimo Presidente deu ciéncia a
todos. Leitura do Oficio da Secretaria Municipal de Saude SEMUS n.° 075/2021:
Encaminha o Balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de
Saude, referente ao més de DEZEMBRO de 2020. O Presidente informou que esta a
disposicao de todos na Secretaria e no site da Cémara Municipal; Leitura do Oficio do
Servico Autonomo de Agua e Esgoto SAAE n.° O27/2021: Encaminha o BALANCETE
mensal da receita e despesa e o relatorio complementar do SAAE, referente ao més
de JANEIRO de 2021. O Presidente informou que esta a disposicao de todos na
Secretaria e no site da Camara Municipal. Oriundos dos Vereadores: O Vereador
Sergio Bianchi solicitou ao Presidente a retirada temporaria de pauta da INDICACAO
N.° 007/2021, que indica ao Chefe do Poder Executivo, a adocao de providéncias no
sentido de extinguir o prazo para requerer o direito de superficie no Municipio de
Alfredo Chaves. O presidente deferiu 0 pedido, sendo a mesma retirada de pauta.

Leitura da INDICACAO N.° 008/2021, de autoria do Vereador Hugo Luiz Picoli
Meneghel: lndica ao Chefe do Poder Executivo, apos deliberacao do

melhoria da sinalizacao nas duas cabeceiras da ponte Orestes Bissoli. Posto em
discussao o Vereador Osvaldo Sgulmaro justificou que mesmo sendo louvavel o
pedido, recebeu a informacao da Prefeitutra de que a referida demanda ja esta sendo
atendida, em andamento a confeccao das placas de sinalizacao. No entanto, com
relacao a sugestao inclusa na lndicacao, em designar dois servidores publicos
municipais para atuarem no controle de trafego da ponte nos dias de pico, pontuou
que deve ser revista, pois nao sabe se é legal funcionarios comum atuarem no

trabalho de transito, o que justifica seu posicionamento contrario a proposicao. O
Vereador Nilton também destacou a seguranca como primordial, porém defendeu que
ha muitas coisas que necessiatam ser feitas no interior. Citou lugares onde ainda nao
tem passagem para os agricultorores, o que o faz pensar a necessidade de investir no
interior, assim acredita ser prudente, economizar, deixar de investir na Sede, pois o
pior ja passou, para priorizar onde é necessario, o que releva sua votacao contraria a

matéria proposta. O Vereador Hugo Luiz, justificou que nao tem a informacao
transmitida pelo Osvaldo e como nao veio de meio institucional, nao é de seu
conhecimento. Concordou com o Vereador Nilton quanto a importancia de
investimento no interior, porém defendeu de que esta apenas solicitando placas de
sinalizacao de transito, o que é de baixo custo. Pontuou que fez a indicacao
atendendo o pedido de representantes da Escola Familia Agricola, considerando que
as aulas retornam no inicio de marco e a outra ponte de acesso, Feliciano Garcia,
esta inacabada, com previsao de conclusao, conforme site da Prefeitura, para abril,
mas ponderou que obra publica nem sempre funciona como esta previsto. Descreveu
que até este tempo sera importante aumentar a sinalizacao, o que sera permanente e
garantira a seguranca e maior fluidez do transito. Quanto a sugestao de dois
sen/idores auxiliarem no controle do fluxo de veiculo, justifuicou que de fato nao tem
garantia legal desta previsao, citou exemplo de empresas que assim designam seus
sen/iores sem a devida regulamentagao, mas defendeu que a sinalizacao por meio de
placas é possivel e nao ha custo exarcebado. O Vereador Armando Zanata citou que
também foi procurado para intervencao quanto ao pedido de sinalizacao, mas que foi

informado pela Prefeitura que o servico ja esta em andamento. O Vereador Hugo
enfatizou que essa comunicacao interna que alguns Vereadores tém com a Prefeitura
é uma coisa, outra é fazer o pedido institucional, enquanto nao é

=’tomou a

postura de representante, assumindo papel de Vereador. Posta a lndicacao em
votacao nominal foi REPROVADA pela maioria dos votos, sendo 05 votos contrarios
dos Vereadores: Adilson, Armando Zanata, Nilton, Osvaldo e Serafino; e O3 (trés)
votos favoraveis dos vereadores: Hugo Luiz, Narcizo e Sérgio. O Vereador Narcizo
Grassi apos solicitar o uso da palavra, manifestou indignacao por nao concordar
com 0 posicionamento da maioria dos Vereadores, pois o Vererador Hugo fez
apenas uma indicacao diante da problematica, sendo um direito dele, e uma
ignorancia os Vereadores votarem contra a matéria. O Vereador Sérgio Bianchi
também defendeu que é prerrogativa do Vereador apresentar a proposicao
independente do Prefeito, é funcao do Vereador fiscalizar e legislar. Destacou que

e a comunidade apresenta a necessidade e o Prefeito tem a obrigacao de
executar, pois esta sendo pago pelo povo para gerenciar o trabalho, nao so

pagando a si proprio, mas aos proprios Vereadores, que tem a obrigacao de
fiscalizar e o Prefeito de executar, independente de quem indicou. Parabenizou o

Vereador Hugo pela iniciativa, estando no caminho certo, o que nao se pode
aceitar é Vereador ir contra a matéria importante, indo ao desencontro da

sociedade. O Vereador Nilton voltou a justificar os motivos que 0 levou a votar
contra, pois ha coisas muito importantes para serem feitas no interior. Sugeriu que
os Vereadores andem mais pelo interior do Municipio. Dando continuidade, fez-se
a apresentacao do Balancete Mensal da receita e despesa e relatorio de pagamento
da Camara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao més de JANEIRO de 2021. 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 PARECER da Comissao de Justiga e Redagao Final:
apresenta analise favoravel ao PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N°
005/2021, que altera o artigo 2° da Lei 197/2008, dispondo sobre prorrogacao de
prazo para requerer o direito de superficie ate 31/12/2024 (trinta e um de dezembro
de dois mil e vinte e quatro). Posto em discussao o Vereador Hugo Luiz conceituou 0
termo Direito de Superficie, quem tem atribuicao legal para propor a regularizagao de
lotes e justificou o porqué pediu vista para analise e seu posicionamento referente a

matéria. Citou Artigos da Lei Municipal n° 197/2008, que define que a concessao de
Direito de Superficie deve ser feita mediante escritura publica e registrada

cartorio

de registro de imoveis pelo superficiario que suportara todas as custas e
emolumentos com tabeliao e registro. Verificou que além do cidadao ter que pagar
uma taxa de 2,5% (dois virgula cinco por cento) ele tera que pagar os custos com as
escrituras publicas, e nunca sera proprietario de fato do imovel. Citou ainda que,
percebe-se no Art. 7°,

que o Direito de Superficie pode se extinguir por

descumprimento dos termos Lei e da escritura publica, hipotese em que a superficie
volta ao poder pleno do Municipio sem direito de indenizacao por benfeitorias
edificadas, ressarcimento ou restituicao de quaisquer valores. Justificou que nao é

contra a regularizacao fundiaria do Municipio, porém nos moldes que esta, a Lei nao
garante ao atual proprietario a propriedade do imével, apenas que ele tem o direito de

superficie e em ultima instancia a propriedade permanece para o Muncipio. Enfatizou
que nos moldes como a legislagao esta hoje, nao beneficia nem a Prefeitura e nem o

cidadao. Lembrou que, segundo informacao, na década de 70 a 90 (setenta a
noventa), houve processo de ocupacao promovido por ex-gestoes, no qual as

pessoas ocuparam areas do bairro Ouro Branco e Centro, mas que na época a
populacao nao se preocuopu com formalismo juridico. Enfatizou ser necessario

elaborar um projeto que atenda melhor o Muncipio. Lembrou que nao tem iniciativa
legal para propor a mudanca da legislacao, mas ira estudar e com o tempo e com os
dispositivos legais propor as mudancas necessarias, pois julga nao ser o melhor
caminho prorrogar 0 prazo para requerer o direito de superficie. Destacou que a Lei
vai colocar um prazo, mas a propriedade nunca sera do cidadao, se ele nao tiver de
fato o registro no cartério de imovel. lnformou que existem outras alternativas, que
inclusive o Tribunal de Contas ja emitiu um Parecer Consulta sobre a possibilidade de
doacao com encargos, pois na verdade muito desses lotes ja é do cidadao, ele nao
tem o titulo de proprietario, mas por um contexto historico ele adquiriu de boa fé. Por
isso julga que o cidadaao que tem uma ocupacao de 30 (trinta) anos ou mais da casa,
nao seja justo que a Prefeitura contine cobrando taxa e nao transfira a propriedade
em definitivo. Ressaltou que ira estudar mais a respeito, que o projeto em tela nao
resolve 0 problema, no momento ameniza a situagao, mas que pode se tornar

preocupante. O Vereador Sérgio Bianchi esclareceu que todas as vezes que é feita a
prorrogacao para requerer o Direito de Superficie, os atuais proprietarios

todas as vezes, procurar os antigos donos para recolher assinaturas e

documentos, e registrar novamente em cartorio, o que tem causado

grandes

transtornos para o cidadaos, sem contar os custos que ele tem. Citou que a Prefeitura
tambem tem despesas, o que agrega dois pesos negativos. O Vereador Osvaldo
Sgulmaro justificou ser louvavel a discussao, os ajustes propostos, a possibilidade de
criar novas regras, mas Iembrou que o referido Projeto de Lei nao obriga o cidadao a
requerer, estao apenas abrindo espaco para que o interessado faca o pedido. Posto
em votacao nominal fol APROVADO pela maioria dos votos, sendo 06 (seis) votos
favoraveis dos vereadores: Adilson, Zanata, Nilton, Osvaldo, Serafino e Sergio; O1

(um) voto contrario do Vereador Hugo Luiz e 01 (uma) abstengao do Vereador
Narcizo Grassi. O Excelentissimo Presidente Charles Gaigher resitrou e a gradeceu a
presenca do Ex-Vereador Daniel Orlandi. Leitura do PARECER da Comissao de
Justiga e Redacao Final que apresenta analise e manifestacao favoravel ao

PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 007/2021, que dispoe sobre
denominacao de predio publico de "Academia a Ceu Aberto Waldir Junqueira
Vionel" a academia localizada no Bairro Araponga, Alfredo Chaves. Posto em

discussao e votagao nominal, foi APROVADO por todos os Vereadores. Leitura do
PARECER da Comissao de Justica e Redacao Final: apresenta analise favoravel
ao PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 009/2021, que dispoe sobre
denominagao de predio publico de "Academia a Ceu Aberto Galiano Zucolotto", a
academia localizada em Sao Roque de Maravilha, Alfredo Chaves. Posto em
discussao o Vereador Osvaldo Sgulmaro parabenizou a escolha dos nomes dos
homenageados em ambos projetos e citou o legado da grande personalidade que se
homenageia. Posto em votacao nominal, foi APROVADO por todos os Vereadores. O
Excelentissimo Presidente manifestou VOTO DE PESAR aos familiares de Arlene
Secchin em virtude de falecimento. Posto em votacao nominal foi APROVADO por
todos os vereadores. Havendo Vereador inscrito no GRANDE EXPEDIENTE, o
Presidente concedeu o uso da Palavra. O Vereador Sergio Bianchi, apes
cumprimentar a todos, parabenizou o trabalho do Diretor do SAAE, presente n
Plenario. Manifestou agradecimento ao Secretario Municipal de Agricultura, na pessoa

de Leandro Sartori e toda Adminstracao pela conclusao da ponte em Quarto
Territério, construida com recurso proprio Municipal. Parabenizou também o Governo
do

Estado

pela

ponte tambem

construida

na

Regiao.

Apontou

algumas

. \

necessiadades para atender o contribuinte: citou a Comunidade de Sao Pedro de
Matilde que tem inumeros produtores rurais que trabalham com horti-fruti e uma
empresa "Serraria Vale de Sao Pedro" que atualmente gera inumeros empregos,
contribui com uma cota de aproximadamente sessenta a setenta mil reais por mes de
impostos para o Municipio, mas infelizmente a Administacao nao esta olhando para a
Comunidade. A estrada esta intransitavel, a empresa esta pensando em demitir
funicionarios e parar os servicos, pois nao tem estrada para trafegar e os Caminhoes

quebram com facilidade. Enfatizou que os produtores estao em uma situacao
delicada. Solicitou aos vereadores da situagao que cobre ao Executivo e atenda a
necessiadade da referida Comunidade. Citou ainda as condicoes das estradas das
Comunidades do Vale do Batatal e Sao Roque de Quarto Territorio, que encontram-se

intransitavel, o que dificulta a vida dos produtores e moradores da regiao. Destacou
que e necessario fazer mais com os maquinarios que o Municipio tem e executar os

servicos primordiais. E finalizando, parabenizou o Vereador Hugo Luiz destacando as
suas qualidades, mas lamentou que o mesmo tenha feito uma postagem em rede
social a respeito do Projeto de Lei de concessao de reajuste salarial aos Sen/idores e
Agentes Politicos, o que resultou na ma interpretagao do cidadao, como se os
vereadores tivessem feito um Projeto de Lei aumentando o préprio salario. Esclareceu
o que de fato ocorreu e solicitou ao Vereador Hugo, que o mesmo faca uma nova
postagem esclarecendo o equivoco. O Vereador Hugo, apes solicitar o direito de
resposta, justificou que respeita a opinao de Sergio, mas que no video se sua autoria
explica ponto por ponto. Esclareceu que o termo correto, nao e reajuste, reposicao ou
recomposicao, mas sim revisao geral anual como esta no disposto na Constituicao
Federal. Ressaltou que o questionado foi nao ser possivel o beneficio aos Agentes
Politicos e mantem seu posicionamento. Discorda do Vereador Sergio, e informou que
nao vai apagar a publicacao, pois tem compromisso com a populacao em justificar
todos os seus votos e dar transparencia as votacoes da Camara. Manifestou sua
indignacao quanto a publicacao da Nota de Esclarecimento da Camara, na qual
consta o posicionamento que nao foi unanime. Esclareceu que o video de sua autoria

justificou todos os seus votos, de todas as proposicoes apreciadas pelo Plenario,
como sempre faz, e a Nota de Esclarecimento lnstitucional nao mostra seu ponto de
vista, tenta defender a aprovacao do Projeto, 0 qual votou contra, renegando o voto

popular. Expos que revisao anual e diferente de aumento, porem na matematica, que
e clara e objetiva, o percentual de 5,6% (cinco virgula seis por cento) a mais, nao
deixa de ser aumento. Solicitou ao Presidente que nao permita que seja publicada
Nota de Esclarecimento no site sem mostrar todos os pontos de vista. O Presidente
Charles Gaigher informou que foi ele que solicitou a publicacao da Nota de
Esclarecimento, pois o Vereador havia exposto a Camara e os demais Vereadores, e
citou que o Vereador Hugo deveria tambem postar nas redes sociais que pai e filho
revesam em Gabinete de Deputudo Estadual. Os Vereadores Charles e Hugo

discutiram assuntos particulares. O Vereador Osvaldo Sgulmaro, com relagao as
condicoes citadas das estradas da sua regiao, Iembrou que o Municipio e muito
extenso e e preciso escolher onde atuar os maquinarios, nao sendo possivel atender

todos os lugares ao mesmo tempo. Na oportunidade parabenizou todos os
profissionais da Rede Municipal de Saude pelo brilhante trabalho que vem sendo
executado no Municipio para atender todos os municipes. Nada mais havendo a

tratar, o Excelentissimo Presidente encerrou a presente Sessao, convidou a todos
para a proxima Sessao Ordinaria que acontecera no dia 17 (dezessete) de marco, as
18 (dezoito) horas, na Sede da Camara Municipal, e agradeceu a presenca de todos.

Eu, Armando Zanata lngle Ribeiro, Primeiro Secretario da Mesa, determinei a
lavratura da presente Ata que, apos lida e aprovada por mim, conforme Artigo 141 do
Regimento lnterno, ficara a disposicao dos Vereadores para verificacao e, apos 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 disponlvel no site oficial
da Camara Municipal.
Sala das Sessoes, 15 de marco de 2021.
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