Resumo da Sessão

Sessão Ordinária de 17 de janeiro de 2018

Vereadores presentes na Sessão: André Sartori, Armando Zanata Ingle Ribeiro, Charles Gaigher, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Bellon, Jonas
Nunes Simões, Narcizo de Abreu Grassi, Nilton Cesar Belmok e Primo Armelindo Bergami. Vereadores ausentes na Sessão: nenhum.

AÇÃO
Projeto de Lei do
Eexcutivo
n.º 036/2017

MATÉRIA

AUTORIA

SITUAÇÃO

Dispõe sobre a desafetação de área da
condição de “Bens de Uso Comum do Poder Executivo Municipal
Povo” para categoria de “Bens Dominicais”.

Encaminhado para a Comissão de
Justiça e Redação Final.

Altera o Artigo 2º da Lei 634/2017.
(Corrige o valor atual do salário mínimo
Poder Executivo Municipal
vigente, na Lei que concede abono salarial
mensal nos vencimentos dos servidores).

Encaminhado para a Comissão de
Justiça e Redação Final. Após, é
colocado em votação o regime de
urgência urgentíssima, obtendo
este aprovação por maioria de
votos. A matéria será votada em
Sessão Extraordinária a se realizar
no dia 23 de janeiro de 2018.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal a conceder reajuste salarial nos
vencimentos dos proﬁssionais “A”, “B” e
Poder Executivo Municipal
“P”, do Plano de Carreira e Vencimentos
do Magistério do Município de Alfredo
Chaves.

Encaminhado para as Comissões
de Justiça e Redação Final e
de Finanças e Orçamento. Após, é
colocado em votação o regime de
urgência urgentíssima, obtendo
este aprovação por maioria de
votos. A matéria será votada em
Sessão Extraordinária a se realizar
no dia 23 de janeiro de 2018.

Projeto de Lei do
Executivo
n.º 003/2018

Autoriza a contratação por tempo
determinado de Agente Comunitário de Poder Executivo Municipal
Saúde.

Encaminhado para as Comissões
de Justiça e Redação Final e
de Finanças e Orçamento. Após, é
colocado em votação o regime de
urgência urgentíssima, obtendo
este aprovação por maioria de
votos. A matéria será votada em
Sessão Extraordinária a se realizar
no dia 23 de janeiro de 2018.

Ofícios PMAC/GAB
nsº 013 e 014/2018
(Balancetes mensais
da receita e despesa)

Encaminha os balancetes mensais da
receita e despesa da Prefeitura Municipal
Poder Executivo Municipal
de Alfredo Chaves referentes aos meses
de novembro e dezembro de 2017.

À disposição de todos
Secretaria da Casa de Leis.

Ofício/DER-ES nº
1535/2017
(Resposta de
Indicação)

Em resposta à Indicação n.º 071/2017
- que solicita ao Departamento de
Estradas de Rodagem que providencie
a regulamentação com sinalização
horizontal e vertical da área de Departamento Estadual de
Lido em Plenário para ciência de
estacionamento da rodovia próxima do Estradas e Rodagens (DERtodos.
mirante da Cachoeira de Matilde e da área ES)
do Estação de Matilde; e manutenção de
pista e sinalização da Rodovia ES 146 -,
informa que os serviços solicitados foram
executados.

Ofício SAAE
n.º 172/2017
(Balancete mensal
da receita e despesa
e relatório de
pagamentos)

Encaminha balancete mensal da receita
e despesa e relatório de empenhos,
Serviço Autônomo de Água
liquidações e pagamentos do SAAE de
e Esgoto (SAAE)
Alfredo Chaves referente ao mês de
novembro de 2017.

Ofício SEMUS
n.º 356/2017
(Balancete mensal da
receita e despesa)

Encaminha a balancete mensal da receita
e despesa do Fundo Municipal de Saúde Secretaria
Municipal
de Alfredo Chaves referente ao mês de Saúde (SEMUS)
novembro de 2017.

Projeto de Lei do
Executivo
n.º 001/2018

Projeto de Lei do
Executivo
n.º 002/2018

Prestação de contas
da CMAC
(Balancete mensal
da receita e despesa
e relatório de
pagamentos)

na

À disposição de todos
Secretaria da Casa de Leis.

na

de À disposição de todos
Secretaria da Casa de Leis.

na

Presidente
da
Câmara
Apresenta balancete mensal da receita
Municipal de Alfredo Chaves À disposição de todos na
e despesa e relatório de pagamentos
(CMAC), Gilson Luiz Bellon, e Secretaria e também no Portal da
da Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Analista Contábil da CMAC, Transparência da Casa de Leis.
referente ao mês de novembro de 2017.
Edison Boldrini

Indicação
n.º 140/2017

Solicita ao Prefeito Municipal, após
deliberação do Plenário, providencie a
Vereador Charles Gaigher
construção de ponte em São Bento de
Urânia.

Indicação
n.º 001/2018

Solicita ao Prefeito Municipal, após
deliberação do Plenário, que efetue a
manutenção e melhoramento do sistema
Vereador
de iluminação pública da quadra de vôlei
Simões
e do campo society, situados no Estádio
Carlos Soares Pinto, sede do Município de
Alfredo Chaves.

Requerimento
Verbal

Solicita ao Prefeito Municipal que informe
qual o critério utilizado na elaboração do
Após debate, o procurador
edital para contratação temporária de Vereador Armando Zanata
da Câmara Municipal, Dr. Ney
Agentes Comunitários de Saúde, tendo Ingle Ribeiro
Lamberti, realiza esclarecimentos
em vista que não concede pontos para os
que já trabalham na área.

Grande Expediente

Uso da palavra para tratar de assunto de
interesse público.

Voto de pesar

Vereador Gilson Luiz Bellon,
Manifesta voto de pesar aos familiares do
em nome da Câmara Ofício será enviado aos familiares.
ex-vereador Paulo Munaldi.
Municipal de Alfredo Chaves

Uso de tribuna

Por meio de inscrição para uso da tribuna,
agradece a todos os cidadãos alfredenses
que sentiram a dor da partida do exvereador Paulo Munaldi e à Câmara por
ter cedido o espaço e pelo empenho nas Sr. Jonas Munaldi
homenagens. Também esclarece fatos
quanto à morte do tio e solicita ﬁscalização
do Legislaivo quanto à administração do
dinheiro na saúde.

Câmara Municipal de Alfredo Chaves |

Jonas

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Nunes Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Vereadores inscritos: Jonas
Fala
proferida
Nunes Simões, Narcizo de
Expediente
Abreu Grassi, Daniel Orlandi.

no

Grande

Deferida a solicitação, fala é
proferida em Plenário.
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