Resumo da Sessão

Sessão Ordinária de 06 de junho de 2018

Vereadores presentes na Sessão: André Sartori, Armando Zanata Ingle Ribeiro, Charles Gaigher, 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 PMAC/GAB
n.º 125/2018

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

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

Ofício SAAE
n.º 057/2018

Em resposta à Indicação n.º 049/2018 - que
sugere ao Diretor do SAAE a implantação
da modalidade de Pregão para aquisição
de bens e serviços realizados pela referida
autarquia -, informa que já é utilizado pelo
SAAE a modalidade licitatória pregão nas
aquisições de bens e serviços de natureza Serviço Autônomo de Água e
comum e que é utilizada também a Esgoto (SAAE)
adesão de Ata de Registro de Preços
celebrada pelo Consórcio Intermunicipal
de Saneamento Básico do Espírito Santo,
uma vez que o agrupamento de diversos
entes para realização de certame único
gera economia para a municipalidade.

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

Ofício SEMUS
n.º 209/2018
(Balancete mensal da
receita e despesa)

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

Ofício SAAE
n.º 062/2018
(Balancete mensal da
receita e despesa)

Encaminha o balancete mensal da receita
e despesa e relatórios de pagamentos do
SAAE de Alfredo Chaves referente ao mês Serviço Autônomo de Água e
de janeiro e fevereiro, bem como demais Esgoto (SAAE)
relatórios complementares dos meses de
março e abril de 2018.

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

Ofício Circular
SEMASC
n.º 093/2018

Informa que foi encaminhado por e-mail
Secretaria
Municipal
de
a relação dos beneﬁciários do Programa
Assistência Social e Cidadania
Bolsa Família referente ao mês de junho
(SEMASC)
de 2018.

À disposição de todos na
Secretaria e disponível também
nos sites da Prefeitura e da Caixa
Econômica Federal.

Projeto de Lei do
Executivo
n.º 012/2018

Dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária para o
Poder Executivo Municipal
exercício ﬁnanceiro de 2019 e dá outras
providências.

Aprovado
vereadores.

por

todos

os

Projeto de Lei do
Executivo
n.º 013/2018

Denomina prédio público municipal de
“Centro Administrativo Ruzerte de Paula Poder Executivo Municipal
Gaigher”.

Aprovado
vereadores.

por

todos

os

Requerimento
n.º 004/2018

Solicita ao Prefeito Municipal que preste
informações referentes ao transporte
público da educação municipal e Vereador
encaminhe cópia do processo de licitação Simões
e outros documentos referentes a
contratação e caracterização dos fatos.

Jonas

Nunes Aprovado
vereadores.

por

todos

os

Indicação
n.º 050/2018

Sugere ao Prefeito Municipal que
providencie o aumento do quinquênio
Vereador
concedido aos Servidores da Prefeitura
Simões
Municipal de Alfredo Chaves para o
percentual de 5%.

Jonas

Nunes Aprovada
por
vereadores.

todos

os

Votos de pesar

Manifesta voto de pesar aos familiares de: Vereador Daniel Orlandi, em
Jacir Belmok, José Calos Vieira e Benedito nome da Câmara Municipal Ofício será enviado aos familiares.
Simões.
de Alfredo Chaves

Indicação verbal
n.º 002/2018

Solicita ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Espírito Santo
Vereadores Charles Gaigher e Aprovada
por
(DER-ES) a manutenção da rede elétrica
Nilton Belmok
vereadores.
em Ibitiruí e em Nova Mântua com a
substituição de transformadores.

Grande Expediente

Uso da palavra para tratar de assunto de
interesse público.

Câmara Municipal de Alfredo Chaves |

Vereador Daniel Orlandi

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

Fala
proferida
Expediente.

todos

no

os

Grande
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