Resumo da Sessão

Sessão Ordinária de 14 de março 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

MATÉRIA

AUTORIA

SITUAÇÃO

Ofício SEMUS
n.º 060/2018
(Resposta de
Requerimento)

Em atendimento ao Requerimento
n.º 001/2018, encaminha cópia de
documentos para análise e se coloca
à disposição para esclarecimentos. O
Requerimento n.º 001/2018 dispõe sobre
solicitação de relatório simpliﬁcado de
Municipal
todos os pagamentos efetuados no ano Secretaria
de 2017 pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS)
Saúde (SEMUS), lista discriminando os
nomes das instituições terceirizadas que
administraram e/ou administram a Saúde
no Município e convocação da Secretária
Municipal de Saúde para prestar
esclarecimentos acerca da documentação.

Ofício Deputado
Rafael Favatto/GAB
n.º 079/2018
(Resposta de Pedido)

Informa que, a pedido do Vereador
Charles Gaigher, foi apresentada a Emenda
Parlamentar n.º 411 no Orçamento 2018,
visando otimizar os serviços de saúde, Deputado Rafael Favatto
no valor de R$ 50.000,00 cabendo à
Prefeitura encaminhar os Documentos
para a Secretaria Estadual de Saúde.

Ofício SEMASC
n.º 026/2018
(Relação do Bolsa
Família)

Documento à disposição de
Informa que foi encaminhado por e-mail
Secretaria
Municipal
de todos na Secretaria da Câmara
a relação dos beneﬁciários do Programa
Assistência Social e Cidadania Municipal e disponível também
Bolsa Família referente ao mês de março
nos sites da Prefeitura e da Caixa
(SEMASC)
de 2018.
Econômica Federal.

Projeto de Lei
do Legislativo
n.º 002/2018

Libera o acesso gratuito de todos os
Professores estaduais e municipais com
Vereador Charles Gaigher
docência na cidade de Alfredo Chaves a
eventos artísticos, culturais e esportivos.

Encaminhado para as Comissões
de Justiça e Redação Final e de
Finanças e Orçamento

Projeto de Lei
do Executivo
n.º 004/2018

Dispõe sobre a incorporação de abono
aos salários e vencimentos de todos os
Poder Executivo Municipal
agentes públicos da administração direta
e indireta do Município de Alfredo Chaves.

Aprovado
por
todos
os
vereadores
com
emenda
modiﬁcativa
proposta
pelas
comissões
responsáveis,
retroagindo a março de 2018 os
efeitos da propositura.

Indicação
n.º 018/2018

Solicita ao Prefeito Municipal que
providencie a abertura de rua próxima a Vereador Gilson Luiz Bellon
Escola Ana Araújo para melhorar o acesso.

Aprovada
por
vereadores.

Indicação
n.º 019/2018

Reforça a solicitação ao Prefeito Municipal
para que providencie a construção de um
banheiro público no mirante da Cachoeira
de Matilde, acrescentando sugestão para
que seja terceirizada a administração da Vereador Gilson Luiz Bellon
área da cacheoria, bem como a estação
ferroviária, a ﬁm de viabilizar no melhor
aproveitamento dos espaços e construção
na construção de benfeitorias necessárias.

Aprovada por cinco votos
favoráveis e três contrários.

Indicação
n.º 020/2018

Solicita ao Prefeito Municipal que
providencie efetue a manutenção, em
especial dos telhados, do prédio onde Vereador Charles Gaigher
funciona a escola Municipal de Vila Nova
de Maravilha, Alfredo Chaves.

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 021/2018

Solicita ao Prefeito Municipal que efetue
a construção de Posto de Saúde no Bairro
Cachoeirinha. O vereador autor da matéria
Vereador
acrescentou que seja enviado ofício
Simões
também para a Secretaria e o Conselho
Municipal de Saúde para que avaliem a
solicitação.

Jonas

Nunes Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 022/2018

Solicita ao Prefeito Municipal que
Vereador
providencie a reforma e ampliação da
Simões
Creche situada no Bairro Cachoeirinha.

Jonas

Nunes Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 023/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que efetue
estudo e implementação de medidas para
Vereador Gilson Luiz Bellon
melhoria do trânsito na sede do Município
de Alfredo Chaves.

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 024/2018

Solicita ao Prefeito Municipal que
providencie a instalação de placas de
sinalização com proibição de estacionar
Vereador Gilson Luiz Bellon
caminhões e carretas na Avenida José
Maria Camiletti, situada no Distrito de
Matilde, Alfredo Chaves.

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 025/2018

Solicita ao Prefeito Municipal que
providencie a construção de uma
escadaria na rua que dá acesso ao Morro Vereador Gilson Luiz Bellon
da Divisa no Bairro Parque Residencial
Alfredo Chaves.

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

todos

os

Lido em Plenário para ciência
de todos, os documentos foram
colocados à disposição de todos
na Secretaria da Casa de Leis. Após
de
o Grande Expediente, a secretária
municipal de Saúde, Sandra Maria
Calente, é convidada à frente para
responder a questionamentos
dos vereadores.

Lido em Plenário para ciência de
todos, o documento é colocado
à disposição de todos na
Secretaria da Casa de Leis, bem
como encaminhado à Prefeitura
Municipal e à Secretaria Municipal
de Saúde.

todos

Voto de Louvor

Manifesta Voto de Louvor, ao Senhor
Creso Aquino, carteiro, lotado na Agência
dos Correios de Alfredo Chaves, em vista
dos excelentes serviços prestados no
município, pelo desempenho, cordialidade
e cortesia no tratamento aos cidadãos.

Vereadores André Sartori,
Armando Zanata Ingle Ribeiro, Charles Gaigher, Daniel
Orlandi, Gilson Luiz Bellon, Aprovado
Jonas Nunes Simões, Narcizo vereadores.
de Abreu Grassi, Nilton Cesar
Belmok e Primo Armelindo
Bergami.

Grande Expediente

Uso da palavra para tratar de assunto de
interesse público.

Vereadores inscritos: Narcizo
Fala proferida no Grande
de Abreu Grassi e Armando
Expediente.
Zanata Ingle Ribeiro.
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