ATA DA 11“ SESSAO PLENARIA ORDINARIA DIA 25 DE MAIO DE 2022

ATA N.° 011/2022 da Sessao Plenaria
Ordinaria da Cémara Municipal de Alfredo
Chaves, Espirito Santo.
Aos 25 (vinte e cinco) dias do més de maio 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, nL'|mero 62 (sessenta e dois), Bairro Geovani
Breda, Alfredo Chaves, Espirito Santo, realizou-se a 11*‘ (décima primeira) 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 declarou aberta a Sessao, cumprimentou e agradeceu a presenga de
todos, bem como a participagéo dos que acompanham pelos Canais Oficiais de
Comunicagao. lnformou, com fundamento no Artigo 141 do Regimento lnterno, que
a Ata da Ciltima Sessao, realizada no dia 11 (onze) de maio de 2022 (dois mil e vinte
e dois), ficou a disposigéo dos Vereadores, anexa a pasta, sendo dispensada a sua
leitura em Plenério. Em deliberagao, posta em discussao e em votagéo nominal, a
Ata foi APROVADA por todos os Vereadores. Dando sequéncia, o Excelentissimo
Presidente procedeu o EXPEDIENTE DO DlA. Oriundos do Prefeito: Leitura do

PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 014/2022, que autoriza a
contratagao temporaria, em carater emergencial e provisorio, de profissionais de
diversos setores da Administraoao, a fim de atender excepcional interesse pﬂblico.
O Presidente, conforme 0 Art. 24, lnciso Xll, alinea L do Regimento lnterno,
ENCAMINHOU o projeto as Comissoes de Justiga e Redagao Final, de Finangas e

Orgamento para ANALISE E EMISSAO DE PARECER; Leitura do PROJETO DE
LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 015/2022, que altera a Lei Ordinéria n°
529/2015 (Lei que

sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salarios dos

Servidores do Quadro da Saude da Prefeitura Municipal) com objetivo de aumentar
a quantidade de cargos de Profissionais Especialista em Saude/Assisténcia Social e
de Especialista em Saude/Fisioterapeuta.

O Presidente ENCAMINHOU as

Comissoes de Justica e Redacéo Final, de Financas e Orcamento para ANALISE E
EMISSAO DE PARECER; Leitura do Oficio da Prefeitura Municipal de Alfredo
Chaves PMAC/GAB N° 101/2022 - Encaminha o BALANCETE da receita e
despesa e o relatério de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves,
referente aos més de ABRIL de 2022. O Presidente informou que esta a disposigao
de todos na Secretaria e no site da Camara Municipal. Oriundos de Diversos: O
Excelentissimo Presidente fez pronunciamento e com satisfagéo informou que a
ultima viagem realizada a Brasilia pelos Vereadores (Charles, Nilton e Adilson), 0
quais foram representar 0 Poder Legislativo da Cémara Municipal de Alfredo
Chaves e participar da XXIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios, ja
repercutiu efeitos positivos, pois na ocasiéo os Vereadores realizaram agendas
com diversos parlamentares, como Senadores e Deputados Federals capixabas no

intuito de buscar recursos e emendas parlamentares em beneficio do municipio,
assim ja receberam retorno e confirmagao da destinacao de verba, o que atesta a
importancia dos esforgos e da mobilizagao. Solicitou a leitura do oficio: Leitura do
Oficio do Deputado Federal Evair Vieira de Melo n° 309/2022 - lnforma
INDICAOAO de Recursos de Programacao/2022 no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) para o desenvolvimento do Municipio de Alfredo Chaves e
que em breve informara a abertura do programa para cadastramento da proposta
no sistema respectivo. O Excelentissimo Presidente agradeceu o Deputado e os
demais Parlamentares que os receberam e se mostraram dispostos a destinar
investimentos para a Municipalidade. lnformou que o documento encontra-se a
disposicao de todos no site da Camara Municipal e que ja encaminhou oficio ao
Chefe do Poder Executivo para realizar os procedimentos cabiveis; Leitura do
Oficio do Secretaria Municipal de Saude SEMUS N° 106/2022 — Gerente do Centro
de Controle de Zoonoses, Ruberci Falcao: Encaminha as informagoes em
Resposta ao REQUERIMENTO N° 005/2022 - 0 qual requer do Prefeito Municipal

informacoes e documentos referentes ao Centro de Controle de Zoonoses do
Municipio de Alfredo Chaves. O Presidente informou que o documento esta a
disposicao para analise dos Vereadores e a disposicao de todos os interessados

no site da Cémara Municipal; Leitura do Oficio da Agéncia Nacional de
Telecomunicacoes ANATEL n° 035/2022:

Encaminha as informacoes em

Resposta a INDICACAO N° 022/2022 — a qual indica/solicita a Operadora Vivo e a
ANATEL, a adocao de medidas necessarias para a normalizacao do servico de
telefonia movel no Municipio de Alfredo Chaves. O Presidente informou que esta a
disposicao de todos no site e na Secretaria da Cémara Municipal; Leitura do Oficio
da Secretaria Municipal de Saude SEMUS n.° 117/2022 - encaminha o Balancete
da receita e despesa do Fundo Municipal de SaL'|de, referente ao més de ABRIL
de 2022. O presidente informou que o documento esta a disposicéo para todos na
Secretaria no site da Camara Municipal de Alfredo Chaves; Leitura do Oficio
Circular da Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Cidadania n° 097/2022,
que encaminha a RELACAO dos Beneficiérios do Programa AUXILIO BRASIL
referente ao més de MAIO de 2022, e informa que esta disponivel nos sites da
Prefeitura e da Caixa Economica Federal. O Presidente informou que o documento
esta também a disposicao de todos na Secretaria no site da Camara Municipal.
Oriundos dos Vereadores: Leitura da INDICACAO N° 031/2022, de autoria dos
Vereadores Nilton Belmok, Adilson Roveta e Osvaldo Sgulmaroz lndica/solicita ao
Prefeito Municipal, apos deliberacao do Plenario, a aplicacao de revsol na via
publica de Sao Sebastiao, sentido a Comunidade de Santo André, Alfredo Chaves.
Posta em discussao, 0 Vereador NILTON, apés cumprimentar a todos, saudar,
agradecer e elogiar os moradores das citadas localidades, presentes no Plenario;
justificou a importancia do pedido; citou a movimentagao e utilizacao da estrada; a
rota para escoacao dos produtos; comparou e elogiou os servicos de melhorias de
estradas executados pela Prefeitura em outras localidades, o que vem contribuindo
de forma expressiva para satisfacao e desenvolvimento do Municipio. O Vereador
SERGIO parabenizou a comunidade que se faz presente no Plenario; enfatizou a
impoiténcia da participacao popular e enobreceu a atitude dos moradores. O
Vereador NARCIZO também demonstrou satisfagao com a presenca dos
moradores; destacou que é uma lndicacao e que espera o atendimento o pedido
pela Prefeitura. Posta em votacéo nominal a indicacao foi APROVADA por todos os
Vereadores; Leitura da INDICACAO N° 032/2022, de autoria dos Vereadores
Adilson

Roveta,

Charles

Gaigher,

Nilton

Belmok

e

Osvaldo

lndica/Solicita ao Prefeito Municipal apos deliberacao do Plenério, a

instalacao de letreiro com os dizeres “Eu Amo Alfredo Chaves” em ponto turistico
no Municipio de Alfredo Chaves. O Vereador OSVALDO, justificou que o letreiro
funciona como um atrativo turistico para Municipio; uma forma carinhosa de
divulgar o nome da cidade e fomentar o turismo, uma vez que o referido letreiro
podera ser cenario para registros fotograficos dos municipes e turistas. Citou que o
Municipio é repleto de belezas naturals e com belissimos pontos turisticos, o que é
recomendado a homenagem; uma forma de expressar o sentimento, gratidao e o
desejo de retorno dos visitantes. Citou os letreiros instalados em outros municipios;
destacou a importancia do turismo para o progresso da regiao. Posta em votacao
nominal a lndicacao foi APROVADA por todos os Vereadores; Leitura da
INDICACAO N° 033/2022, de autoria do Vereador/Presidente Charles Gaigher:
lndica/Solicita ao Prefeito Municipal, apos deliberacao do Plenario, a instalacao de

Academia a Céu Aberto no Bairro Cachoeirinha, Alfredo Chaves. Posta em
discussao, o Vereador CHARLES justificou a importancia; o crescimento do Bairro;
0 atendimento a todas as faixas etarias; reconheceu a importancia de atividade
fisica e de proporcioné-la a populacéo. O Vereador SERGIO apoiou a iniciativa.
Posta em votacéo nominal, a lndicacao foi APROVADA por todos os Vereadores;
Apresentagao do BALANCETE da receita e despesa e o relatério de pagamento
da Camara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao més de ABRIL de 2022. O
presidente informou que encontra-se copia do documento na pasta de cada
Vereador e esta a disposicao de todos os interessados na Secretaria e no site da
Camara Municipal de Alfredo Chaves. Ordem do Dia: Leitura do PARECER das
Comissoes de Justiga e Redagao Final e de Financas e Orgamento que
apresenta anélise e manifestagao técnica favoravel a PROPOSTA DE EMENDA A
LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES N° 011/2022, de autoria
dos Vereadores Charles Gaigher, Nilton Cesar Belmok, Osvaldo Sgulmaro, Adilson
Roveta e Armando Zanata - propoe incluir o § 6° no art. 114 da Lei Organica do
Municipio de Alfredo Chaves, tornando obrigatoria, pelo Executivo Municipal, a
execucao das emendas parlamentares a Lei Orcamentaria Anual nos limites do art.
166 da Constituicao Federal. Posta em discusséo, o Presidente fez Pronunciando

justificou a importancia; os motivos da apresentacao da proposicao; esclareceu
que 0 objetivo de fornecer maior eficacia aos trabalhos Legislativos e garantir ao

Vereador o direito de apontar parte da aplicacao de recursos publicos na

elaboracéio do Orcamento Municipal; enfatizou que a proposta prevé a criagao de
“emendas impositivas”, com base na Emenda Constitucional n° 86, que alterou o
art. 166 da Constituigao Federal, normalizando o tipo de proposicao parlamentar,
cuja execucao sera obrigatoria pelo Executivo, a fim de evitar que as Iimitacoes
impostas atualmente, que tem por caracteristica a nao obrigatoriedade de
atendimento as Emendas parlamentares ao orcamento municipal, nao seja mais
motivo de insatisfacao dos membros da Cémara Municipal. Ressaltou que no
desempenho das atividades legislativas, os Vereadores necessitam atender as
demandas da populacao objetivando melhoras dos servicos publicos, o que
facilitaré com a

aprovacao da referida alteragao da Lei Organica. O Vereador

SERGIO esclareceu a importancia; citou as Emendas de sua autoria, apresentas

ao Orcamento Municipal no ano anterior, de relevante interesse social, mas nao
executada pelo Chefe do Poder Executivo. lnformou que a atual propositura nao
carece de sancao do Executivo, o que é de grande responsabilidade do Legislativo.
O Vereador OSVALDO esclareceu a importancia da Emenda lmpositiva e destacou
ser um avanco a mudanca proposta, pois na atual realidade, os vereadores podem
apresentar emendas, mas o Executivo cumpre se quiser/puder, nao havendo a
obrigatoriedade legal. O Vereador HUGO apresentou sua analise; citou os valores
das devolugoes realizadas pela Camara Municipal nos anos anteriores; mencionou
o percentual que a Cémara esta economizando e justificou que o Chefe do Poder
Executivo néio encontrara problema com a referida Proposta de mudanca na Lei
Organica, pois os valores da devolugao sao aproximados aos propostos pela
alteragao. Posta em votacao a proposta foi APROVADA por todos os Vereadores
no 1.° turno de Votacao. O Presidente lnformou que a proposigao seguira para 0
2.° turno de Votacao (em observéncia ao Artigo 29 da Constituicao Federal). Dando
continuidade fez-se a leitura do PARECER das Comissoes de Justiga e
Redagao Final e de Finangas e Orgamento que apresenta analise e
manifestagéo técnica contréria ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO
EXECUTIVO N° 004/2021, que dispoe sobre a cobranca dos Sen/icos Publicos de
Manejo de Residuos Solidos Urbanos (SMRSU) no Municipio de Alfredo Chaves,

sob a justificativa da evidéncia de que nao existem parémetros e diretrizes que
fixem, de forma objetiva, os valores das cobrancas, valor em porcentagem ou

unidade padrao; o que consequentemente, com a aprovacao do referido Projeto

equivaleria ao ato de ratificacao de cobranca de qualquer valor. Enfatizou que para
fins de adequacao a legislacao que versa sobre o tema em debate, o Poder
Executivo deveria encaminhar a esta Casa de Leis um novo Projeto de Lei que
contenha, de forma clara e objetiva, as tarifas que serao fixadas ou, pelo menos, a
base para que o calculo possa ser efetuado, a fim de que os membros da Cémara
Municipal possam ter pleno conhecimento da matéria sobre a qual estarao votando.
Posto em discussao, o Vereador SERGIO, pontuou os motivos da rejeigao do
projeto. O Vereador OSVALDO justificou o posicionamento da Comissao; a

necessidade da explicitacao do calculo no projeto; as reunioes e os
questionamentos realizados ao Executivo e a nao pronunciamento adequado por

parte do mesmo. Citou a Resolucao da Agéncia Nacional de Agua; as exigéncias
que irao acontecer em um periodo proximo, mas que nao se pode votar como o

projeto se encontra; comparou a votagao como se estivessem assinando um
cheque em branco. O Vereador ZANATA também se manifestou contrario ao

Projeto, considerando que a populacao teria que pagar mais impostos. O Vereador
NILTON citou os nomes dos membros das Comissoes; o entendimento coletivo e
nao de apenas um vereador; enfatizou que todos os membros se posicionaram
contrarios apos discussao da proposicao por entenderem a importancia de garantir
a populacéo o procedimento correto. O Vereador SERGIO concordou e
reconheceu a necessidade da cobranca da coleta de lixo, principalmente no
interior, sendo um grande desafio para a Administracao Publica, mas ponderou a
necessidade de informacoes claras e precisas contidas no projeto apreciado. O
Vereador OSVALDO justificou que um dos grandes desafios é a coleta de material
de construgao; citou o comportamento das pessoas e a importancia da
conscientizacéo; defendeu a necessidade da cobranca como forma de disciplinar
as pessoas, bem como dar condicoes de trabalho ao Orgao Publico; comparou o
funcionamento em outros municipios. O Vereador HUGO enfatizou a importancia
do equilibrio dos direitos e deveres, comparou como uma via de mao dupla,
devendo a Prefeitura fazer inicialmente a parte que lhe cabe, como divulgar,
conscientizar, orientar e posteriormente o que for necessario. Com relacao a

cobranca, apresentou sua analise legal; julgou ser uma irresponsabilidade de o
Legislativo aprovar uma cobranca que nao tem expressamente os valores da
citou os questionamentos realizados a Agéncia; justificou seu

voto contrario; e concordou com o Parecer quanto a necessidade de “salvaguardar
os interesses da populacao alfredense”, em respeito aos contribuintes. O Vereador
NARCIZO lembrou e comparou que na cidade de Alfredo Chaves a grande parte
dos moradores nao tem esgoto tratado, sendo um absurdo a cobranca sem a
prestagao do servico. Posto em votacao nominal, o Projeto de Lei Complementar
do Executivo n° 004/2021 foi REPROVADO por todos os Vereadores. Dando
sequéncia foi adiada a deliberagao do PROJETO DE LEI ORDINARIA DO
EXECUTIVO N° 011/2022, que estabelece as Diretrizes para a oferta de Educacao

em Tempo Integral nas Escolas Publicas Municipais em virtude do DEFERIMENTO
do Presidente ao pedido de VISTA (05 dias) para o Vereador Hugo Luiz Picoli
Meneghel, e mais (05 dias) para o Vereador Sergio Bianchi nos termos do Art. 163,
§ 4° do Regimento lnterno. Leitura do PARECER das Comissoes de Justiga e
Redagao Final e de Finangas e Orgamento que apresenta analise e
manifestagao técnica favoravel

ao

PROJETO

DE LEI

ORDINARIA

DO

EXECUTIVO N° 013/2022, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a

conceder revisao salarial de 10,18% (dez virgula dezoito por cento) nos
vencimentos dos Professores (Profissionais

“B”) e Pedagogo (Orientador e

Supervisor “P”) do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério do Municipio de
Alfredo Chaves. Posto em discussao, o Vereador SERGIO parabenizou 0
Executivo Federal pela Portaria n.° 067/2022, que concedeu um reajuste de 33,24%
(trinta e trés virgula vinte e quatro por cento) ao piso salarial dos docentes de todo o
pais e ao Executivo Municipal que encaminhou o Projeto, mesmo tardiamente, mas
cumprindo a legislacao e retroagindo os efeitos ao més de janeiro. Citou que
conversou com a Secretaria Municipal de Educacao e foi informado que brevemente
sera encaminhado um novo projeto a fim de conceder maior reposicao. O Vereador
NILTON pediu ao Presidente da Camara, que seja encaminhado Oficio ao Chefe do
Poder Executivo solicitando-lhe informacao quanto a expectativa e a previsao do
Poder Executivo em conceder o restante do percentual, para atingir o Piso
Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educacao Basica. O pedido foi
DEFERIDO pelo Presidente. O Vereador HUGO concordou e justificou a importéncia

de solicitar o cronograma de prazo para concessao do rejuste integral; lembrou que
em janeiro foi aprovado o Projeto de Lei que concedeu reajuste a todos os

servidores da municipalidade e os Profissionais do Magistério ficaram de fora, com a

justificativa de que seria dado 0 aumento previsto em legislacao especifica, porém
foi concedido o mesmo percentual; comparou o valor do Piso Nacional (quarenta
horas semanais) com o Piso Municipal (vinte e cinco horas semanis); apresentou
analise dos valores que deveriam ser pagos aos profisionais de educagao; lembrou
que o rejuste que esta sendo dado nao atinge integralmente o piso estabelecido por
lei, estando defasado, o que consequentemente necessita de novos reajustes; citou

a analise feita junto aos reprentantes do Sindicato dos professores (SINDIUPES Sindicato dos(as) Trabalhadores(as) em Educacao Publica do Espirito Santo)
presentes em Plenario; a necessiadade do piso ser escalonados, compativel a
exigéncia legal; e reconheceu o desafio do Municipio diante das limitacoes
orcamentarias, mas lembrou que a partir do momento que existe uma Lei Nacional é
necessério o cumprimento da mesma. O Vereador NARCIZO registrou que as
Comissoes agiram bem, em recomendar a solicitacao ao Chefe do Executivo do
envio de um novo Projeto de Lei concedendo o cumprimento do percentual do Piso
Nacional; acrescentou que ja vem cobrando, por meio do Requerimento,

informacoes ao Executivo; mencionou as datas e prazos esgotados; informou que
entrara com uma representacao ao Ministério Publico contra o Prefeito Municipal
pelo fato de nao responder dentro do prazo de 30 (trinta) dias os requerimentos
aprovados em Plenario; lembrou que a falta de informacoes pode gerar lmprobidade
Administrativa e que ja passou da hora do Prefeito respeitar a Casa de Leis, pois o
siléncio é inaceitavel no estado democratico de direito. Enfatizou as atribuicoes dos
Veredores, sendo estes eleitos pelo povo, e destacou que a Camara faz um trabalho
sério. Solicitou ao Presidente - em obsen/ancia ao Artigo 55, lnciso XXIV da Lei
Organica Municipal, nos autos do Processo Legislativo REQUERIMENTO N°
004/2022, a reiteracao do oficio ao Chefe do Poder Executivo, solicitando-lhe que
encaminhe, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, informacoes acerca de remuneracao
dos profissionais da Educacao Basica do Municipio de Alfredo Chaves, conforme o
questionamento realizado na proposicao. O pedido foi DEFERIDO pelo Presidente.
Posto o Projeto de Lei Ordinaria do Executivo n° 013/2022 em votacao nominal, foi
APROVADO por todos os vereadores. Passando para o PEQUENO EXPEDIENTE,

o Presidente concedeu o uso da palavra aos Vereadores Inscritos. O Vereador
SERGIO fez homenagem e em nome da Camara Municipal manifestou VOTO DE
PESAR aos familiares de Magnolia Bertolde Scandiani (mae do ex-vereador Darcy

Scandian) em virtude de falecimento. Lamentou 0 ocorrido e mencionou as
qualidades e o legado deixado pela mesma; expressou sentimento e desejo de
conforto a todos os familiares e amigos. Posto em votacao nominal, 0 Voto de Pesar
foi APROVADO por todos os Vereadores. Na sequencia lembrou que o dia 25 (vinte
e cinco) de maio é Dia Nacional do Produtor Rural; manifestou homenagem a todos
os Produtores, saudou a todos, parabenizou os produtores presentes no Plenario,
aos vereadores que também

sao

produtores e enalteceu-os

por serem

extremamente importantes; pediu a Deus que os abengoe e que ilumine todos os
produtores do Planeta, que tenham sempre uma boa safra. Passando para o
GRANDE EXPEDIENTE, o Presidente concedeu o uso da palavra aos Vereadores
lnscritos. O Vereador HUGO, apos cumprimentar a todos, fez mencao a resposta do
Requerimento N° 005/2022, (lida anteriormente) o qual requereu informacoes e
documentos referentes ao Centro de Controle de Zoonoses do Municipio de
Alfredo Chaves; citou que ja havia se expressado nas redes sociais quanto ao
absurdo da qualidade da resposta (de duas trés linhas) encaminhada, o que
considera um desrespeito e um descaso com a sociedade; informou que a convite
do Gerente, Senhor Ruberci Falcao, foi ao Centro de Controle de Zoonoses;
obteve a informacao de que 0 Centro em breve voltara a funcionar; informou, com
relacao a autorizacao do Conselho Regional de Medicina Veterinaria, que foi dada
entrada no dia 16 (dezesseis) de maio; solicitou caso haja uma demora por parte
do Conselho Regional, que tem 0 prazo de 30/90 (trinta a noventa) dias, que seja
cobrado como prerrogativa do Poder Publico; e com relacao aos questionamentos
referentes a falta de insumos e medicamentos foi informado que a demora se deve
por conta de licitacao e formalizacao de contrato; esclareceu que ira procurar os
setores competentes da Prefeitura para continuar a fiscalizacao; citou que faz mais
de dois anos, posterior as enchentes, sendo um prazo habil para que os servicos
pudessem esta sendo realizados; justificou que o argumento do atraso na licitacao
é uma resposta escorregadia; esclareceu que procurara todas as informacoes
possiveis para que possa ser dada uma resposta a Sociedade Alfredense, pois o
HUITIGFO de animais de rua é elevado, ha reiterados casos de ataques de animal, e
necessidade dos animals de rua estarem sendo castrados e vacinados pelo Poder
Publico. Dando continuidade, parabenizou os Atletas Alfredenses e a Secretaria
de Esporte; citou os resultados alcancados e os Campeonatos

agendados. Ressaltou a lmportancia da particlpacao esportiva, da movlmentacao
das comunidades, da integracao no Municipio e promocao da pratica a de esporte.
O Vereador NARCIZO mencionou seus trabalhos de flscallzacao do canil do
Municipio de Alfredo Chaves; citou o estado em que se encontrava; os
procedimentos que eram realizados e a interdicao feita pelo Conselho Estadual de
Saude; alertou quanto a existéncla de servidores que fazem procedimentos sem ter
formacao especifica; advertiu os verdadeiros responsaveis e o descaso com a
Casa de Leis e Sociedade. O Vereador SERGIO concordou quanto a demora das
respostas do Executivo; lembrou-se da lndicacao, ja aprovada em Plenarlo, e

solicitou ao Executivo que se sensibilize e encaminhe Projeto de Lei a fim de
aumentar o valor do Vale Alimentacao dos servidores. O Vereador HUGO

concordou com os argumentos de Narcizo; fez esclarecimento quanto a
lmportancia do cuidado com os animals de rua; esclareceu que o Centro de
Controle de Zoonoses nao é canil, que as pessoas nao podem ficar depositando
animal; reconheceu que a Prefeitura nao tem condicoes de ficar com os animals,

mas tem 0 dever de fazer o trabalho preventlvo (recolhimento dos animals de rua,
tratamento, castracao para lmpedlr a reproducao desenfreada, vacinacao,

cuidados no periodo de repouso), tratar a matéria como saude publica.
Finalizando, o Presidente aproveitou a oportunidade para comunicar que a Camara
Municipal, a Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Cidadania, e a
Assoclacao Comercial de Alfredo Chaves, iniciarao a Campanha de Agasalho.
Solicitou aos cidadaos e aos comerclantes que puderem contrlbulr com iniciatlva,
comece a separar agasalhos e calcados para doacao, pols a partir da proxima
semana comegarao a dlvulgacao de local de entrega dos agasalhos. O Vereador
OSVALDO sugeriu que as doacoes sejam de colsas (vestuario, manta, calgado)
que estejam em bom estado, possivel a utilizacao dos mesmos, pols, verifica-se
que algumas doacoes que chegam sao apenas o descarte, e o objetivo é trazer
beneficio a aqueles que estejam necessitando. O Presidente, apos ouvir as
sugestoes, convocou todos os Vereadores para Sessao Extraordinaria, dia 08/06
(oito de junho) as 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos) para deliberar 0

PROJETO DE LEI ORDINARIA DO EXECUTIVO N° 010/2022, que dispoe sobre
as Diretrizes para elaboracao da Lei Orcamentarla para 0 exerciclo financelro de
2023.

O Vereador SERGIO sugeriu

que

na

ocasiao anterior a

Sessao

Extraordlnaria, seja realizada a reuniao das Comissoes, juntamente com
representantes dos profissionais da Educacao e do SINDIUPES para discutir a
respeito do Projeto de Lei Ordlnaria do Executivo n° 011/2022, que estabelece as
Diretrizes para a oferta de Educacao em Tempo Integral nas Escolas Publicas
Municipais. O Vereador OSVALDO esclareceu que reunlao das Comissoes é oficial
e ordlnarla (acontece todas as sextas-feiras que antecedem a as Sessoes, as nove
horas) que nao é possivel discutir a tematica na mesma ocasiao, pols na reuniao
das Comlssoes todos podem participar, que tem direito a voz, mas nao tem direito
a voto. Nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente encerrou a

presente Sessao e agradeceu a presenca de todos. Convidou para as proximas
Sessoes que acontecerao no dia 08 (oito) de junho, Extraordinaria as 16h30min
(dezesseis horas e trinta minutos) e Ordlnarla as 18 h (dezoito horas) na Sede da
Camara Municipal. Eu, Armando Zanata lngle Ribeiro, Primeiro Secretario da Mesa,
determlnei a lavratura da presente Ata que, apos lida e aprovada por mim, flcara,
conforme Artigo 141 do Regimento lnterno, a disposicao dos Vereadores para
veriflcagao e, apos a sua aprovacao, por meio de votagao Plenaria, sera assinada
por mlm e pelo Senhor Presidente e disponibilizada, juntamente com o audio da
presente Sessao, no site oficial da Camara Municipal.
Sala das Sessoes, 06 de junho de 2022.
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