Resumo da Sessão

Sessão Ordinária de 18 de julho 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 160/2018
(Resposta de
Requerimento)

Em resposta ao Requerimento n.º
004/2018 - que solicita ao Prefeito
Municipal informações referentes ao
transporte público da Educação Municipal Poder Executivo Municipal
e encaminhe cópia dos processos de
licitação da referida contratação -,
encaminha as informações solicitadas.

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

Ofício PMAC/
SEMPLAD
n.º 088/2018
(Resposta de
Requerimento)

Em resposta ao Requerimento n.º
005/2018 - que solicita ao Prefeito
Municipal informações quanto ao motivo
Secretaria Municipal de
da paralisação da obra de construção
Planejamento e Desenvolda quadra situada na Comunidade de
vimento (Semplad)
Cachoeira Alta, valor gasto e toda a
documentação referente à contratação -,
encaminha as informações solicitadas.

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

Ofício PMAC/SEMUS
n.º 257/2018
(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)
maio de 2018.

Ofício SAAE
n.º 086/2018
(Balancete mensal da
receita e despesa)

Encaminha a balancete mensal da receita e
despesa e relatório complementar do SAAE Serviço Autônomo de Água e
de Alfredo Chaves referente ao mês de Esgoto (SAAE)
junho de 2018.

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

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

Requerimento
n.º 009/2018

Solicita ao Prefeito Municipal que
encaminhe cópia integral dos autos do
procedimento de licitação que efetivou a Vereador Narcizo de Abreu Aprovado
contratação de empresa para reforma do Grassi
vereadores.
prédio denominado atualmente de Centro
Administrativo Ruzerte de Paula Gaigher.

Indicação
n.º 053/2018

Indica ao Prefeito Municipal que efetue
a pavimentação do trecho da estrada Vereador Narcizo de Abreu Aprovado
nos arredores da Igreja de São Bento de Grassi
vereadores.
Batatal, Alfredo Chaves.

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

por

todos

os

por

todos

os

Aprovado
por
todos
os
vereadores.
Acrescentou-se,
durante as discussões, solicitação
Nunes para manutenção também dos
arredores do trecho apontado
pela Indicação e da estrada
que liga Ibitiruí a Vila Nova de
Maravilha e adjacências.

Indicação
n.º 054/2018

Indica ao Prefeito Municipal que
providencie a manutenção da estrada no Vereador
ﬁnal da Comunidade de Cachoeira Alta, Simões
Alfredo Chaves.

Voto de Louvor

Manifesta voto de louvor ao 3º Pelotão
da 10ª Companhia Independente da
Polícia Militar ee Alfredo Chaves, bem
como à Companhia, em reconhecimento
aos excelentes serviços prestados no
Vereador Nilton Belmok
município, pelo desempenho, bravura
na garantia da segurança dos cidadãos
alfredenses e combate ao tráﬁco de droga,
principalmente referente ao ocorrido nos
últimos dias.

Voto de Pesar

Vereador
Jonas
Nunes
Manifesta voto de pesar aos familiares de: Simões, em nome de toda a Aprovado
Magnólia Gonçalo Vieira.
Câmara Municipal de Alfredo vereadores.
Chaves

Grande Expediente

Vereador inscrito: Narcizo de
Uso da palavra para tratar de assunto de
Fala
proferida
Abreu Grassi e Armando
interesse público.
Expediente.
Zanata Ingle Ribeiro.
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Jonas

Aprovado
vereadores.
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