ATA DA 7“ SESSAO PLENARIA ORDINARIA DIA 30 DE MARCO DE 2022

ATA N.° 007/2022 da Sessao Plenaria
Ordinaria da Camara Municipal de Alfredo
Chaves, Espirito Santo.

Aos 30 (trinta) dias do més de marco do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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 7*‘ (sétima) 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 BIANCHI.
Apos a chamada dos Vereadores e verificagao do quorum legal, o Excelentissimo
Presidente deciarou aberta a Sessao, cumprimentou e agradeceu a presenca de
todos, bem como a participacao dos que acompanham pelos Canais Oficiais de
Comunicacao. Informou, com fundamento no Artigo 141 do Regimento lnterno, que
a Ata da ultima Sessao, realizada no dia 16 (dezesseis) de marco de 2022 (dois mil
e vinte e dois), ficou a disposicao dos Vereadores, anexa a pasta, sendo dispensada
a sua leitura em Plenario. Em deliberagao, posta em discussao e em votacao
nominal, foi APROVADA por todos os Vereadores.

Dando sequéncia,

o

Excelentissimo Presidente procedeu o EXPEDIENTE DO DIA. Oriundos do
Prefeito: Leitura do Oficio da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves PMAC/GAB
N° 043/2022 que encaminha as informagoes solicitadas em Resposta ao
REQUERIMENTO N° 002/2022 — o qual requer do Prefeito Municipal informacoes
acerca de Gratificacao de Funcao de Confianca. O Presidente informou que o
documento esta a disposigao dos vereadores para analise e a disposicao de todos
no site da Camara Municipal. O Vereador NARCIZO fez pronunciamento, verificou

0 nao atendimento, citou exemplos e fez comparacoes dem o nstrando a

incompleta e solicitou ao Presidente que seja novamente enviado oficio ao Chefe do
Poder Executivo para que encaminhe as informacoes em sua totalidade e
posteriormente seja deliberado o Projeto. Fez ainda PEDIDO DE VISTA ao Projeto
de Lei Complementar do Executivo n° O02/2022, que consta na Ordem do Dia, para
que seja melhor analisado juntamente com a Resposta do Requerimento ora
solicitado. O Excelentissimo Presidente DEFERIU o pedido de VISTA (05 dias) do
Vereador Narcizo, nos termos do Art. 163, § 4° do Regimento lnterno, e deferiu a
solicitagao de envio de oficio ao Chefe do Poder Executivo para obter maiores

informagoes; Leitura do Oficio da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PMAC/GAB N° 045/2022 - Encaminha o BALANCETE da receita e despesa e o

relatorio de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao
més de FEVEREIRO de 2022. O Presidente informou que esta a disposigao de

todos na Secretaria e no site da Camara Municipal. Oriundos de Diversos:
Leitura do Oficio da Secretaria Municipal de Saude SEMUS n.° 057/2022 - Silvia
Pinto Ferreira: Encaminha o BALANCETE da receita e despesa do Fundo
Municipal de Saude, referente ao més de FEVEREIRO de 2022. O Presidente
informou que esta a disposicao de todos na Secretaria e no site da Camara
Municipal. Oriundos dos Vereadores: Leitura dos Projetos de Lei Complementar
do Legislativo, de autoria da Mesa Diretora: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
DO LEGISLATIVO N° 001/2022, que dispoe sobre a Organizacao Administrativa
da Camara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providéncias; e PROJETO

DE LEI COMPLEMENTAR D0 LEGISLATIVO N° 002/2022, que dispoe sobre o
Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Publicos Efetivos da
Camara Municipal de Alfredo Chaves. O Presidente encaminhou os Projetos,
individualmente e na sequéncia da leitura, as Comissoes de Justica e Redacao
Final e de Financas e Orcamento para analise e emissao de PARECER; Leitura
da INDICACAO N° 018/2022, de autoria dos vereadores Adilson Roveta, Charles
Gaigher e Nilton Belmok: lndicalsolicita ao Prefeito Municipal, apos deliberacao
do Plenario, a aplicacao de revsol nas estradas que dao acesso a localidade de
Rio Veado e a localidade de lndependéncia, Alfredo Chaves. Posto em discussao

o Vereador NILTON enfatizou a importancia da matéria, justificou que todas as
estradas precisam de aplicacao de revsol, porém pelo fato

maquinas

trabalhando proximas a estas localidades, na oportunidade, acredita ser viavel
fazer o referido servico antes da Iocomocao para outros lugares. O Vereador
SERGIO destacou a importancia de atender todas as comunidades e solicitou a
inclusao na presente Indicacao, de aplicacao de revsol no atalho/estrada
denominada Geraldo Gaigher, com inicio na Rodovia Costa Agostinho, localidade
de Caco do Pote, ate o entroncamento com a estrada que da acesso a localidade
de Rio Veado, considerando ser de grande valia para os moradores. O Presidente
CHARLES destacou que, em conversa com o Prefeito, este informou que até o

final de seu mandato, todas as estradas do interior receberao o revsol, o que é de
extrema importancia para os municipes. Posta em Votacao nominal, a Indicacao
foi APROVADA por todos os Vereadores; Leitura da INDICACAO N° 019/2022, de
autoria do Vereador Narcizo de Abreu Grassi: lndicalsolicita ao Prefeito

Municipal, apos deliberacao do Plenario, o calcamento da Travessa Horténcio do
Nascimento, localizada no Bairro Macrina, Distrito Sede, Alfredo Chaves. Posta

em discussao o Vereador NARCIZO relatou a reivindicagao dos moradores e a
relevancia do atendimento. O Vereador OSVALDO parabenizou a iniciativa,

indicou o local, enfatizou a importancia da Travessia para os moradores,
destacou ser de grande valor e a possibilidade da execucao por parte da
Prefeitura, pois acredita que a Administragao tem condigoes para tal. Posta em
votacao nominal, a indicacao foi APROVADA por todos os Vereadores; Leitura da
INDICACAO N° 020/2022, de autoria do Vereador Hugo Luiz Picoli Meneghelt
Indica/sugere ao Prefeito Municipal, apos deliberagao do Plenario, a aplicagao de
revsol em vias publicas - na estrada que Iiga o centro do Distrito de Sao Joao de
Crubixa a comunidade de Sao Joaquim e na estrada que Iiga o centro do Distrito
de Sao Joao de Crubixa a comunidade de Séo Vicente, Alfredo Chaves. Posta em
discussao o Vereador HUGO destacou o objetivo e a relevancia da indicagao,
exibiu em Datashow fotos da situacao do local, destacou os bons servicos ja
prestados pela Municipalidade, mas a existéncia de informacao de que as
maquinas fazem servicos também em propriedades particulares, porém enfatizou
que as prioridades sao para as vias publicas, sendo de grande valia para os
produtores. Posta em votacao nominal, a indicacao foi APROVADA por todos os

Vereadores; Apresentacao dos BALANCETES das

e os

relatorios de pagamentos da Camara Municipal de Alfredo Chaves, referentes aos
meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2022. O Presidente informou que a copia
do documento encontra-se na pasta de todos os Vereadores e esta a disposicao de
todos na Secretaria e no site da Camara Municipal.

Ordem do Dia: Leitura das

Razoes do VETO Total do Chefe do Poder Executivo ao Autografo do Projeto de
Lei Ordinaria do Legislativo n° 002/2022, que altera a redacao da Lei Ordinaria n.°
711/2020, que trata do Sistema Municipal de Cultura - SMC de Alfredo Chaves.
Em suas razoes o Executivo justificou, em sintese, que o Autografo de Lei

encaminhado tem por objetivo limitar a discricionariedade da administracao
publica quanto ao procedimento de tombamento, em especial, de bens

particulares, extinguindo-se a modalidade de tombamento compulsorio. Em seus
argumentos,

utilizou-se

de

conceito

de

tombamento,

de

Legislacao

e

Jurisprudéncia que defendem que somente o Executivo detém de competéncia
para legislar - instituir o tombamento no seu Iimite territorial disciplinando todos

os aspectos observados os ditames tanto da Constituicao Federal quanto da
Constituicao Estadual. Assim, a luz do autografo analisado, observou-se que a

Lei que se pretende ver sancionada, além de padecer de vicio de iniciativa,
desfaz da finalidade do tombamento a protecao a propria identidade nacional em

que o Estado intervém na propriedade privada em prol da coletividade, o que o
forgou a apresentar o VETO TOTAL por ir a contramao do ideario qualquer ato
que resulte em secundarizacao do interesse pubico e por afrontar diretamente os
preceitos insculpidos na Constituicao Federal e negar vigéncia a termos do
Decreto-Lei n° 025/1937. Dando sequéncia, fez-se a Leitura do PARECER da
Comissio de Justiga e Redacio Final que apresenta analise das Razoes do
Veto e manifestou, quanto a alegacao de vicio de iniciativa, reiterar o
posicionamento de que a Lei Organica Municipal reconhece a competéncia do
Poder Legislativo Municipal para legislar sobre a matéria em tela. Verificou-se
que, na pratica, o tombamento somente sera possivel caso o proprietério elou
representante da pessoa juridica responsavel assim almeje ou, caso o Municipio

tenha interesse, devendo receber a anuéncia do proprietario. Além disso,
observou-se que quando chegou ao conhecimento popular a possibilidade de
varios imoveis, ja identificados, poderem ser

houve uma

de

demolicoes pelos proprietarios para evitar o tombamento. Assim o Poder Publico
acabou, mesmo que de forma indesejada, fomentando a destruicao de
patrimonios culturais do Municipio. Em outras palavras, surtiu efeito contrario.
Logo, como forma de satisfazer aos anseios da sociedade alfredense e evitar que
outro episodio semelhante aconteca, mostra-se benéfica a derrubada do veto.
Assim, a Comissao manifestou-se no sentido de nao acatar as Razoes de Veto
Total, opinando por sua DERRUBADA, e para tanto apresentou o Projeto de
Decreto Legislativo; Leitura do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

002/2022, de autoria da Comissao de Justica e Redacao Final: Dispoe sobre
rejeicao de Veto do Executivo ao Autografo do Projeto de Lei Ordinaria do

Legislativo n° 002/2022, que altera a redacao da Lei Ordinaria n.° 711/2020, que
trata do Sistema Municipal de Cultura - SMC de Alfredo Chaves. Posto em

discussao os Vereadores OSVALDO, SERGIO, NARCIZO e HUGO justificaram
seus posicionamentos contrarios ao Veto. Enfatizaram a importancia da garantia

do direito a propriedade, a importancia da conservacao dos monumentos
historicos e a realidade encontrada em Alfredo Chaves. Citaram exemplos que
fundamentaram seus posicionamentos. Posto em votacao nominal o Projeto de
Decreto Legislativo foi APROVADO por todos os Vereadores, sendo portando

rejeitado o veto e mantido o conteudo integral do Autografo de Lei do Projeto de
Lei Ordinaria do Legislativo n° 002/2022. Dando sequéncia, foi RETIRADO DE

PAUTA pelo Presidente o PROJETO DE LEI COIIIIPLEMENTAR DO EXECUTIVO
N° 002/2022 que dispoe sobre alteracao nos anexos I e IV da Lei Complementar

n° 025/2020 que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos
Servidores Publicos Municipal de Alfredo Chaves - referente a Estrutura do
Quadro de Pessoal e Gratificacao por Funcao de Confianca — por conceder
VISTA (05 dias) ao Vereador Narcizo de Abreu Grassi, nos termos do Art. 163, §
4° do Regimento lnterno. A0 deliberar o PROJETO DE LEI COII/IPLEMENTAR
DO EXECUTIVO N° 005/2022 que institui a gratificacao mensal a Comissao
Permanente de Licitacao e Pregoeiro do Servico Autonomo de Agua e Esgoto de
Alfredo Chaves/ES - SAAE, o Presidente informou que a matéria referente a este
Projeto de Lei e sua Emenda modificativa sera votado na seguinte ordem: 1°)

Subemenda das comissoes; 2°) Emenda n.°

(conforme o caso

sem as alteracoes apresentadas na Subemenda das Comissoes); e 3°) Projeto de
Lei n° 005/2022 (com ou sem a incorporacao da Emenda). Assim fez-se a Leitura
da EMENDA DE PROJETO DE LEI N° 002/2022, de autoria dos Vereadores
Hugo Luiz Picoli Meneghel, Narcizo de Abreu Grassi e Sérgio Bianchi, propondo
alterar a redacao do Projeto de Lei Complementar do Executivo n° 005/2022,
sugerindo, em sintese, limitar para trés, o numero de servidores membros da
Comissao, sendo pelo menos dois de cargos efetivos pertencentes ao Quadro de
Pessoal do SAAE; suprimir o Parégrafo que da poderes ao Diretor do SAAE

estabelecer o numero de membros, podendo ser aumentado a seu critério; e
diminuir o valor da gratificagao, de mil e duzentos reais para quinhentos reais,

para Presidente e Pregoeiro e, o valor de oitocentos reais para trezentos reais,
para membros da Comissao. Em sequéncia fez-se a Leitura do PARECER da
Comisséo de Justiga e Redagéo Final que apresenta analise e uma
Subemenda no sentido de manter apenas na proposta da Emenda, a alteracao

de suprimir o Paragrafo que estabelece que “fica a critério do Diretor do SAAE, o
numero de membros titulares da Comissao podendo ser aumentado, em
decorréncia da complexidade do processo ou de fatores que justifiquem o
acréscimo dos membros” e suprimir as demais propostas de alteragao da
Emenda, mantendo a redacao original do referido Projeto de Lei. Posta a
Subemenda em Discussao, o Vereador HUGO se posicionou contrario a
Subemenda apresentada pela Comissao, justificou a importéncia de limitar para
trés, o numero de servidores designados para compor a Comissao, e a
importancia de designar servidores efetivos da propria Autarquia, sendo ilogico
nomear servidores de outras instituicoes. Defendeu a necessidade de aumentar
salério de todos os servidores que fazem jus e nao criar gratificacao para agradar
apenas determinados servidores. Além disso, justificou que o SAAE faz
pouquissimas licitacoes, se comparadas com as Comissoes de Licitagao e
Pregao da Prefeitura, assim nao se justifica o pagamento no mesmo valor. O
Vereador SERGIO manteve o mesmo posicionamento do Vereador Hugo. O
Vereador OSVALDO, por sua vez, justificou que o SAAE fazia a designacao da

Comissao de forma equivocada e que agora o projeto em discussao pretende
regulamentar. Enfatizou que a Lei Federal 8

993 estabelece os

nomeacao dos Servidores e como as Comissoes devem ser constituidas, no
entanto, no caso do SAAE, a autarquia contempla de poucos servidores da area
administrativa, assim possibilitar a participacao de servidores efetivos da
Administracao Direta contribuira para que as Comissoes funcionem. Defendeu a
proposta da Subemenda e de que os servidores devem receber a quantia
proposta no projeto original, sendo pela efetiva participacao, e se nao houver

licitacao em um determinado més, improcedente o recebimento referente aquele
més. Posta a Subemenda em votacao nominal, foi APROVADA pela maioria dos
votos, sendo 6 (seis) votos favoraveis, dos Vereadores: Adilson, Armando Zanata,
Charles, Nilton, Osvaldo e Serafino; e 03 (trés) votos contrarios dos Vereadores:
Hugo, Narcizo e Sérgio. O Excelentissimo Presidente Charles Gaigher, informou
que, com a aprovagao da subemenda, esta foi inserida automaticamente na
Emenda

Modificativa

n°

002/2022.

Posta

em

discussao

a

EMENDA

MODIFICATIVA N° 002/2022 e, em votacao nominal, foi APROVADA pela maioria
dos votos, sendo 6 (seis) votos favoraveis, dos Vereadores: Adilson, Armando
Zanata, Charles, Nilton, Osvaldo e Serafino; e 03 (trés) votos contrarios dos
Vereadores: Hugo, Narcizo e Sergio. O Excelentissimo Presidente, informou que
com a aprovacao da Emenda, esta foi inserida automaticamente no Projeto de Lei
Complementar do Executivo n° 005/2022. Dando sequéncia, fez-se a Ieitura do
PARECER da Comisséio de Justica e Redagao Final que apresenta analise ao

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO N° 005/2022. Posto em
discussao, o vereador HUGO justificou que, nao vé proporcionalidade do valor da
gratificacao de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) na realidade apresentada, em
sua anélise acredita ser injusta por ser desproporcional. O Vereador SERGIO
citou que os internautas também estao se manifestando contrarios ao valor
apresentado e por isso, néo ira comungar com a injustica. Justificou que, nao que
as pessoas contempladas nao merecam, mas esta com a populacao em discordar
da matéria. O Vereador OSVALDO, justificou que respeita o posicionamento dos
colegas, mas que néo vé dessa forma. Julgou ser imprudente fomentar nas

pessoas menos esclarecidas o entendimento erroneo, pois quem faz parte de
uma Comissao tem grandes responsabilidades e faz jus da gratificacao.
Ressaltou que os membros, em sua

sao efetivos e fizeram

publico. Além disso, lembrou que quem fez o concurso para areas administrativas
ou escolheu outras areas, sabiam das atribuicoes e oportunidades pois, consta
todas as tarefas e funcoes de cada cargo. O Vereador NARCIZO alertou para que
os custos do valor a ser concedido nao recaiam sobre populacao, pois, julga ser
um absurdo o valor da tarifa de agua e esgoto cobrado no Municipio de Alfredo
Chaves. Lembrou ainda das reclamacoes de comerciantes que alegam nunca

vencerem os certames de licitacao do SAAE. Posto o Projeto de Lei em votagao
nominal, foi APROVADO pela maioria dos votos, sendo 6 (seis) votos favoraveis,
dos Vereadores: Adilson, Armando Zanata, Charles, Nilton, Osvaldo e Serafino; e
03 (trés) votos contrarios dos Vereadores: Hugo, Narcizo e Sergio. Leitura do
PARECER da Comissao de Justica e redagao Final que apresenta analise
favoravel ao PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 008/2022, que
dispoe sobre denominacao de prédio publico de BASE DE APOIO DO SAMU —

CARLOS ALBERTO DA SILVA CASTHELOGE, a Base de Apoio do SAMU,
localizada no Centro de Alfredo Chaves. Posto em discussao, o Vereador HUGO

defendeu e elogiou a homenagem, parabenizou e estendeu a todos os
Servidores. Posto em votagao nominal, o Projeto de Lei foi APROVADO por todos
os vereadores; Leitura do PARECER da Comissao de Justiga e Redagao Final
que apresenta analise e manifestacao pela constitucionalidade, juridicidade e

admissibilidade do PROJETO DE LEI ORDINARIA DO LEGISLATIVO N°
003/2022, de autoria do Vereador Charles Gaigher,

que dispoe sobre

denominacao de logradouro publico de RUA GAIGHER TOMMASO o logradouro
Iocalizado na Comunidade de Caco de Pote, Distrito Sede, Alfredo Chaves. Posto
em discussao, o Vereador, autor da proposicao, destacou a grande personalidade
que se homenageia e descreveu a biografia e tragetoria do homenageado. Os
Vereadores OSVALDO e SERGIO elogiaram a iniciativa, fizeram mengao dos
descendetes do Senhor Tomasso e a grande contribuicao desses no municipio
de Alfredo Chaves. Posto em votacao nominal, o Projeto foi APROVADO por
todos os Vereadores. Passando para o PEQUENO EXPEDIENTE, o Presidente

fez uso da palavra e informou que foi enviado oficio ao DER-ES (Departamento
de Edificacoes e de Rodovias do Espirito Santo) solicitando a urgéncia e agilidade
dos procedimentos necessarios para

da cabeceira e

Ruzerte de Paula Gaigher, situada na Avenida Augusto Togneri, que da acesso ao
Bairro Cachoeirinha, Alfredo Chaves, (ES), pois nao ha mais possibilidade de fazer
um paliativo, a ponte encontra-se em estado avancado de degradacao, com
madeiras se desprendendo, muretas quebradas, passarela caindo, estrutura da
cabeceira e as laterais precarias, o que contribui para a ocorrécia de acidentes,
com possibilidade de graves danos aos veiculos e a vida dos transeuntes.
lnformou que foi enviado video a Rede Gazeta e foi transmitido no Jornal ESTV
1° e 2° edicao, a fim de sensibilizar as demais autoridades quanto a importancia e

necessiadade da obra. Em sequéncia, passou a palavra para vereadores
inscritos. O Vereador SERGIO, inscrito no Pequeno Expediente, apos
cumprimentar a todos, parabenizou o Presidente pelo envio da reportagem acima
citada e destacou a grande necessidade da obra; Lembrou do dia 08 (oito) de
marco e do més dedicado a todas as mulheres, as homenagens merecidas e que

merecem todos os dias do ano; Manifestou seu sentimento, a solidariedade, fez
homengem e o VOTO DE PESAR aos familiares de Rayssa Parteli Lorenzini, em
virtude de falecimento, considerando que era uma jovem muito querida e especial,
reconhecida por ser muito meiga, doce, pura, educada, com qualidades que faziam
com que todos a apreciassem muito. Lembrou que a comunidade de Quarto
Territorio ficou muito sentida e expressa a todos o sentimento de carinho e de
consolo. Os demais Vereadores também manifestaram o Voto de Pesar por motivos
de falecimento. O Vereador HUGO aos familiares de Clarindo Pereira de Paiva
Neto (conhecido popularmente como Coco, o Eletricista); os Vereadores SERGIO
e NARCIZO aos familiares de Joao Carlos Roversi. Posto em votacao nominal os
Votos de Pesar foram APROVADOS por todos os Vereadores. O Vereador
NARCIZO, também inscrito no Pequeno Expediente, apos cumprimentar a todos,
relatou a problematica encontrada na Comunidade de Nova Mantua. Citou que em
detrimento da aplicagao de revsol na estada, os condutores de veiculos estao
passando no local em alta velocidade, o que tem se tornado um agravante, pois ao
lado da estrada funciona a Escola, e consequentemente, as criancas correm riscos

constantes. Solicitou aos colegas Vereadores que inten/enham para que seja
atendido o pedido, ja feito pela Camara, de construcao de redutores de velocidade.

O Vereador NILTON defendeu

e 'informou que os r

da

Escola, como medida de seguranca, trabalham com cadeados no portao e que ja
foi solicitado a construcao de redutores de velocidade e a instalacao de placas de
sinalizacao no local. Lamentou o desrespeito por parte do ser humano com relacao
ao Iimite de velocidade e se prontificou a conversar com os responsaveis para a
solucao do problema. O Vereador SERGIO, sugeriu o envio de oficio, em nome de
todos os Vereadores, as autoridades competentes. O Vereador ADILSON relatou a
problematica semelhante encontrada na comunidade de Quinto Territorio, e

solicitou que seja acrescentado o pedido também em prol da citada comunidade. O
Presidente deferiu os pedidos e informou que serao encaminhados oflcios. O
Vereador HUGO, apos cumprimentar a todos, justificou que o que precisa ser

apresentado que assim o faz, mas reconhece as coisas boas que também sao
feitas no Municipio. Parabenizou a Administragao e exibiu fotos do antes e do
depois do Parque Recreativo "Adalberto Antonio Secchin" Iocalizado no Distrito de
lbitirui, que encontra-se com um novo visual. Enfatizou que a Comunidade ficou

satisfeita. Destacou a importancia de reconhecer os feitos e, do papel do Vereador
em cobrar e apontar as problematicas a fim de serem sanadas, principalmente com
relacao as estradas do interior que sao vitais para os agricultores. Solicitou ao
Presidente a permissao a professora para um breve pronunciamento de interesse
social.

Apos

concessao,

a

llustrlssima

Senhora

KATIUSCIA

SARTORI

COMINOTTI, Professora e Orientadora, apos se apresentar, agradecer e
cumprimentar a todos, mencionou o Projeto de Pesquisa "ldentificagao e
Mapeamento de Falantes de Lingua de lmigracao no Espirito Santo" que esta
sendo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa da Diversidade Linguistica do Espirito
Santo (Gediles) junto a Universidade Federal do Espirito Santo (UFES), por meio
da Fundacao de Amparo a Pesquisa e lnovacao do Espirito Santo (FAPES).
lnformou que o Projeto tem como objetivo conhecer a realidade Iinguistica do
Espirito Santo, no tocante as principals linguas de imigracao ainda faladas em
territorio capixaba (o italiano, o hunsrﬂckisch e o pomerano); identificar e localizar
os seus falantes, bem como as politicas existentes no estado com foco na sua
preservacao. lnformou que os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio de

Alfredo Chaves estarao contribuindo fazendo um levantamento quantitativo
(questionario a ser preenchido

quanto a informagao da

algum falante da lingua de imigracao italiana) e posteriormente sera feito um
mapeamento

para

precisar onde vivem

esses falantes,

pois tornam-se

imprescindiveis para que sejam fomentadas, planejadas e instituidas politicas de
manutencao ou revitalizacao dessas linguas. O Vereador OSVALDO citou que o
Vereador Serafino ja vem buscando, ha algum tempo, a possibilidade de inserir na
grade escolar a disciplina de Lingua Italiana e gostaria de saber se é possivel. A
Professora Katiuscia esclareceu que por meio da Secretaria ha impedimento, pois

em Sao Bento de Urania fala-se o veneto muito bem, mas nao é a realidade das
demais localidades do Municipio de Alfredo Chaves, além disso, existe a caréncia
de profissionais habilitados na area, o que pode ser feito em Sao Bento de Urania

por meio da Associacao de Moradores. O Vereador HUGO justificou que o objetivo
da apresentagao em Plenario é levar a informacao aos municipes e quando estes
forem contactados pelos Agentes Comunitarios de Saude, para nao se

preocuparem, pois trata-se de um questionario a fim pedagogico. Os vereadores e
o Presidente agradeceram e se colocaram a disposigao. Nada mais havendo a
tratar, o Excelentissimo Presidente encerrou a presente Sessao e agradeceu a
presenca de todos. Convidou para a proxima Sessao Ordinaria que acontecera no
dia 13 (treze) de abril, as 18 h (dezoito horas) na Sede da Camara Municipal. Eu,
Armando Zanata lngle Ribeiro, Primeiro Secretario da Mesa, determinei a lavratura
da presente Ata que, apos lida e aprovada por mim, ficara, conforme Artigo 141 do
Regimento lnterno, a disposicao dos Vereadores para verificacao e, apos a sua
aprovacao, por meio de votacao Plenaria, sera assinada por mim e pelo Senhor
Presidente e disponibilizada, juntamente com o audio da presente Sessao, no site
oficial da Camara Municipal.
Sala das Sessoes, 12 de abril de 2022.
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