Resumo da Sessão

Sessão Ordinária de 15 de agosto 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

Em resposta ao Requerimento Verbal
n.º 002/2018 (que solicita ao Chefe do
Poder Executivo relatório detalhado
discriminando todos os gastos realizados
Secretaria
Municipal
com o Consórcio de Saúde Expandida Sul
Saúde (Semus)
pelo gerenciamento da saúde), encaminha
o pagamento efetuado no mês de abril
pelo Fundo Municipal de Saúde ao
referido Consórcio.

Lido para ciência de todos os
vereadores e à disposição na
Secretaria e no site da Câmara
de Municipal. O vereador Narcizo de
Abreu Grassi faz questionamentos
acerca do retorno recebido, por
não apresentar o detalhamento
dos gastos conforme solicitado.

Ofício SEMUS
n.º 324/2018
(Resposta de
Requerimento)

Em resposta ao Requerimento Verbal
n.º 003/2018 (que solicita à Secretária
Municipal de Saúde que envie relatório
detalhado discriminando todas as
Secretaria
Municipal
despesas pagas no mês de abril ao
Saúde (Semus)
Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi),
encaminha o pagamento efetuado no
mês de abril pelo Fundo Municipal de
Saúde ao referido Hospital.

Lido para ciência de todos os
vereadores e à disposição na
Secretaria e no site da Câmara
Municipal. O vereador Narcizo de
Abreu Grassi faz questionamentos
acerca do retorno recebido, por
de não apresentar o detalhamento
dos gastos conforme solicitado,
e aﬁrma que ele próprio enviará
ofício requerendo as devidas
informações. O vereador e
presidente Gilson Luiz Bellon se
comprometeu a dar um retorno
na próxima Sessão.

Ofício Circular
SEMASC
n.º 144/2018
(Beneﬁciários do
Bolsa Família)

Informa que foi encaminhado por e-mail
Municipal
de
a relação dos beneﬁciários do Programa Secretaria
Bolsa Família referente ao mês de agosto Assistência Social e Cidadania
de 2018 e está disponível nos sites da (SEMASC)
Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.

Prestação de contas
da Câmara Municipal
(Balancete mensal
da receita e despesa
e relatório de
pagamento)

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 de julho de 2018.
Edison Boldrini

Projeto de Lei do
Executivo
n.º 021/2018

Dispõe sobre a instituição das taxas
devidas para o licenciamento ambiental
de empreendimentos, atividades e/
ou
serviços
considerados
efetiva Poder Executivo Municipal
ou potencialmente poluidores e/ou
degradadores do meio ambiente no
Município de Alfredo Chaves - ES.

Grande Expediente

Uso da palavra para tratar de assunto de Vereador
interesse público.
Orlandi.

Voto de Pesar

Vereador
Jonas
Nunes
Manifesta voto de pesar aos familiares de: Simões, em nome de toda a Aprovado
Angela Furlan Stefanon.
Câmara Municipal de Alfredo vereadores.
Chaves.

Ofício SEMUS
n.º 325/2018
(Resposta de
Requerimento)

Câmara Municipal de Alfredo Chaves |

inscrito:

Lido para ciência de todos os
vereadores e à disposição de
todos na Secretaria da Câmara
Municipal.
A
relação
está
disponível também nos sites da
Prefeitura e da Caixa Econômica
Federal.

Aprovado por maioria de votos
(sete favoráveis e uma abstenção).

Daniel Fala
proferida
Expediente.
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