Resumo da Sessão

Sessão Ordinária de 25 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

Projeto de Lei do
Executivo
n.º 010/2018

Institui o Programa Municipal de Dinheiro
Público Direto na Escola - PMDDE e dá Poder Executivo Municipal
outras providências.

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

Projeto de Lei do
Executivo
n.º 011/2018

Autoriza o Poder Executivo do Município
de Alfredo Chaves a conceder reajuste
Poder Executivo Municipal
salarial de 1,83% nos vencimentos dos
servidores da Prefeitura.

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

Ofício PMAC/Gab
n.º 077/2018
(Resposta de
Requerimento)

Em resposta ao Requerimento n.º
002/2018 - que solicita ao Secretário
Municipal de Agricultura que prestes
informações quanto ao critério utilizado
Poder Executivo Municipal
pela Administração para atender os
produtores rurais que solicitam serviços
de máquinas -, encaminha as informações
solicitadas.

Lido para ciência de todos os
vereadores e à disposição de
todos na Secretaria da Câmara
Municipal.

Ofício PMAC/Gab
n.º 080/2018
(Resposta de
Requerimento)

Em resposta ao Requerimento n.º 003/2018
- que solicita ao Prefeito Municipal a
listagem contendo o nome dos servidores
da Prefeitura Municipal que recebem valores Poder Executivo Municipal
oriundos de gratiﬁcação -, encaminha
relação dos servidores que recebem
gratiﬁcação.

Lido para ciência de todos os
vereadores e à disposição de
todos na Secretaria da Câmara
Municipal.

Ofício PMAC/Gab
n.º 087/2018
(Balancete mensal da
receita e despesa)

Encaminha o balancete mensal da receita
e despesa da Prefeitura Municipal de
Poder Executivo Municipal
Alfredo Chaves referente ao mês de
março de 2018.

Após leitura do ofício, o balancete
é colocado à disposição de
todos na Secretaria da Câmara
Municipal.

Ofício Vereador
Ubaldino Saraiva/
Câmara Municipal de
Marechal Floriano
n.º 002/2018

Expressa rejeição e desaceitação em relação
à cobrança pelo uso da água ao agricultor
rural e solicita apoio das autoridades para
Vereador
de
Marechal
que juntos possam buscar meios para que
Floriano, Ubaldino Saraiva
este não seja penalizado e sim orientado
sobre a utilização correta e manuseio com
responsabilidade dos recursos hídricos.

Lido para ciência de todos os
vereadores e à disposição de
todos na Secretaria da Câmara
Municipal.

Ofício SEMUS
n.º 118/2018

Encaminha balancete mensal da receita
e despesa do Fundo Municipal de Saúde Secretaria
Municipal
de Alfredo Chaves referente ao mês de Saúde (SEMUS)
fevereiro de 2018.

Ofício SAAE
n.º 044/2018

Encaminha balancete mensal da receita
e despesa, relatório de empenhos, Serviço Autônomo de Água
liquidações e pagamentos do SAAE de e Esgoto (SAAE) de Alfredo
Alfredo Chaves referente ao mês de Chaves
março de 2018.

Projeto de Lei do
Legislativo
n.º 004/2018

Dispõe sobre a reposição salarial de 1,56%
Encaminhado para as Comissões
Mesa Diretora da Câmara
dos servidores da Câmara Municipal de
de Justiça e Redação Final e de
Municipal de Alfredo Chaves
Alfredo Chaves.
Finanças e Orçamento.

Projeto de Lei do
Legislativo
n.º 005/2018

Dispõe sobre concessão de reposição
Encaminhado para as Comissões
Mesa Diretora da Câmara
salarial de 1,56% dos Vereadores da
de Justiça e Redação Final e de
Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves.
Finanças e Orçamento.

Indicação
n.º 042/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que efetue
a instalação de placas de sinalização nas
Vereador Gilson Luiz Bellon
estradas do Município, com indicação da
direção dos Distritos e demais localidades.

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 043/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que
providencie a instalação de placas com
Vereador Gilson Luiz Bellon
numeração de imóveis no Distrito de
Matilde, município de Alfredo Chaves.

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 044/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que
providencie a construção de redutores
Vereador
de velocidade em pontos estratégicos da
Simões
Avenida Augusto Togneri, município de
Alfredo Chaves.

Nunes Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 045/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que efetue
ﬁscalização no Bairro Santa Rita a ﬁm
de determinar que os proprietários de
terrenos baldios do local providenciem
Vereador Gilson Luiz Bellon
as respectivas limpezas, bem como que
os proprietários de veículos sucateados,
deixados nas ruas, providenciem a devida
retirada e descarte, se necessário.

Retirada de pauta pelo autor,
atendendo a pedido de demais
vereadores.

Indicação
n.º 046/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que
providencie a instalação de placas de
sinalização para reserva de vaga de
Vereador Gilson Luiz Bellon
estacionamento para idosos, pessoas com
deﬁciência ou diﬁculdade de locomoção,
na Sede do Município.

Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 047/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que
providencie a roçada e limpeza dos
acostamentos da Rodovia Giusepp Vereador
Cetto, bem como na estrada que liga a Simões
localidade do Gavião até Nova Mântua,
Alfredo Chaves.

Nunes Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Indicação
n.º 049/2018

Sugere ao Diretor do SAAE a implantação
de Pregão como modalidade de licitação Vereador Narcizo de Abreu Aprovada
por
para as aquisições de bens e serviços Grassi
vereadores.
realizadas pela autarquia.

todos

os

Requerimento verbal

Solicita ao Prefeito Municipal informações
sobre quantitativo de contribuintes da
taxa de Contribuição para Custeio de
Vereador Gilson Luiz Bellon
Serviço de Iluminação Pública - COSIP
no interior e na Sede, valor arrecadado e
valor pago à EDP Escelsa.

todos

os

Grande Expediente

Vereadores inscritos: Jonas
Nunes Simões, Narcizo de
Fala
proferida
Uso da palavra para tratar de assunto de
Abreu Grassi, Gilson Luiz
Expediente.
interesse público.
Bellon e Armando Zanata
Ingle Ribeiro.
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Jonas

Jonas

Após leitura do ofício, o balancete
de é colocado à disposição de
todos na Secretaria da Câmara
Municipal.
Após leitura do ofício, o balancete
e o relatório são colocados à
disposição de todos na Secretaria
da Câmara Municipal.

Aprovado
vereadores.

por

no

Grande
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