Resumo da Sessão

Sessão Ordinária de 11 de abril 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 SEMASC
n.º 048/2018
(Relação do Bolsa
Família)

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

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

Presidente
da
Câmara
Apresenta balancete mensal da receita
Municipal de Alfredo Chaves À disposição de todos na
e despesa e relatório de pagamento da
(CMAC), Gilson Luiz Bellon, e Secretaria e também no Portal da
Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Analista Contábil da CMAC, Transparência da Câmara.
referente ao mês fevereiro de 2018.
Edison Boldrini

Projeto de Lei do
Executivo
n.º 005/2018

Ratiﬁca deliberação da Assembleia Geral
do CONDESUL/ES, que cria a gerência de
Poder Executivo Municipal
projeto de saúde, reestrutura o quadro de
pessoal e dá outras providências.

Pedido de vista dos vereadores
Armando Zanata e Narcizo Grassi
é negado pelo presidente, assim
como a solicitação de que um
representante
da
Prefeitura
Municipal seja convocado para
esclarecer sobre a matéria. O
presidente justiﬁcou que o
projeto ﬁcou 15 dias na mão dos
vereadores para que pudessem
se inteirar do seu conteúdo.
Colocado em votação, o projeto
é aprovado por cinco votos
favoráveis e três abstenções, sob
justiﬁcativa de que os elementos
encaminhados com o projeto
não dão subsídio para um voto
consciente.

Projeto de Lei do
Executivo
n.º 006/2018

Modiﬁca dotação orçamentária da
Secretaria Municipal de Saúde e dá outras Poder Executivo Municipal
providências.

Aprovado por cinco votos
favoráveis e três abstenções.

Indicação
n.º 034/2018

Solicita ao Prefeito Municipal que
providencie a colocação de iluminação Vereador Primo Armelindo Aprovada
por
pública na localidade de Assunta, Alfredo Bergami
vereadores.
Chaves.

Indicação
n.º 035/2018

Solicita ao Prefeito Municipal que
providencie a colocação de iluminação Vereador Primo Armelindo Aprovada
por
pública na Igreja Católica da Comunidade Bergami
vereadores.
de Assunta, Alfredo Chaves.

Indicação
n.º 036/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que
altere a forma de pagamento de auxílio
alimentação dos Servidores da Prefeitura Vereador Narcizo de Abreu Aprovada
por
e da Secretaria Municipal de Saúde, Grassi
vereadores.
efetuando o pagamento diretamente na
conta dos beneﬁciários.

Indicação
n.º 037/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que efetue
construção de praça no bairro Ipanema, Vereador Gilson Luiz Bellon
município de Alfredo Chaves.

Indicação
n.º 038/2018

todos

os

todos

os

todos

os

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Sugere ao Prefeito Municipal que efetue
construção de praça no Distrito de Vereador Gilson Luiz Bellon
Matilde, município de Alfredo Chaves.

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 039/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que efetue
obra de pavimentação no trecho que
Vereador Gilson Luiz Bellon
liga a localidade de Matilde e Carolina,
município de Alfredo Chaves.

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 040/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que efetue a
construção de campo society no Distrito Vereador Gilson Luiz Bellon
de Matilde, município de Alfredo Chaves.

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 041/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que efetue
a construção de campo society na
Vereador Gilson Luiz Bellon
Localidade de Carolina, município de
Alfredo Chaves.

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Voto de louvor

Manifesta voto de louvor a Érica Napoli,
gerente territorial da empresa Vivo,
Vereador
pelo esforço empreendido em prol da
Simões
instalação de torre, que beneﬁciará as
localidades de Cachoeirinha e arredores.

Nunes Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação verbal
n.º 002/2018

Solicita instalação de câmera de vigilância
nas vias públicas da cidade de Alfredo
Chaves, em especial na área central, em Narcizo de Abreu Grassi
função do aumento de criminalidade e
furtos a centros comerciais.

todos

os

Grande Expediente

Uso da palavra para tratar de assunto de
interesse público.

Câmara Municipal de Alfredo Chaves |

Jonas

Aprovada
por
vereadores.

Vereador inscrito: Jonas
Nunes Simões, Narcizo de Fala
proferida
Abreu Grassi e Gilson Luiz Expediente.
Bellon.

no

Grande
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