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Câmara Municipa! de Santa Teresa
I
Estado do Espírito Santo

ATA DA 37a SESSÃO OnOlnÁRlA, da 2a Sessão Legislativa, da 18a Legislatura,
realizada na Câmara Murricipal de Santa Teresa, no dia 06 de Novembro de
201 8.

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se
a 37a
sessão ordinária , da 2a sessão Legislativa, da 1ga Legislatura, na câmara
Munícipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo. Éor determinação do
Senhor Presidente, Vereador Bruno Henriques Araújo, o Senhor Secretário,
)
Vereador Bruno Luiz Bridi, procedeu a chamada dos senhores
(
quando verificou-se a presença da totalidade. Havendo número
legat e rOlrtor
trabalhos, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário qr"Íi=e.r;ã
Ó
dos ofícios endereçados ao Plenário, constando, dentre eles: bFlCrolcêÀàlN;s:
404
40912018 em resposta ao Requerimentos nos: 116
l2qtzoÃ
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respectivamente e o OF/CGAB/No: 408t2018 encaminhando cópia da t-ei \\3
Municipal no 2.72012018 devidamente sancionada. tsto feito, o Senhor Secretário
ôk\
procedeu a leitura do EXPEDIENTE: Requerimento no 1g3l2o1g,
de autôria Jó à\
Vereador Professor Giovane Prando, Solicitando ao Chefe do poder giàrrtirõ
§
Municipal, que encaminhe à Câmara Municipat, documentação r"rãrãntã- ã
À
'Prefeitura
t'-I
obra de reforma do tethado do prédio

da
Munüipal A" S"ntã
Teresa; APROVADO. Requerimento no 136t2018, de autoria do Vereador
Nivaldo Lepaus, solicitando que seja consignado em ata votos o" prárrrãã
Pesar pelo falecimento do Senhor José Alvés Macedo, ocorrido no ai, ü-ãã
t
novembro de 2018, no Município da serra, neste Estado; epnõvnoo. 't
Requerimento no 13712018, de autoria do Vereador Bruno Luiz Bridi, soiúit"nÀ.i
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, euê encaminhe à Câmaia tvluniãio;N t
informações sobre o depósito
deoósito irregutar
irreorrlar de lixo
lixn e
a anrrrthrr
l,ll^]*\ tF
entulho oem r^+o]
totes-rããoJ.r\N
situados na localidade de Várzea Alegre; APROVADO. Requerinrento'n; \ \
Iealzota, de autoria do Vereador Dr. Gregorio Rocha Venturim, óoliciia-nJã ao \ \
Ghefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que
\
encaminhe à Gâmara Municipal, cópia do processo que dectara de utilidáde § \
pÚblica e interesse sociat para fins de desapropriaçâo 04 imóveis tlrüil; .>
j í:i." Lii ; # ;"T, ; ;i,iI h",iJ:t";J;','
c o m á re a a e r z a i i
3#;5
Teresa; APROVADO. lndicação no 155t2018, de aútoria do Vereador Érf"..ài f -i
Giovane Prando, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito fvfunicln"l. l-\
t,_--)
através da Secretaria Municipal de Obras e lnfraestrutura,
àitn"
providenciar, se possível em caráter de urgência, a recolo.cação e"ã
melhõria
do bueiro, assim como do sistema de drenágem, na Rua são Lourenço, nas
proximidades do "Lava Jato do Tuti"; A1R)VADA. lndicação no lsalzôt-g, oe
autoria do Vereador Braz Braun, Indicando ao Excelentíssimo Senhor prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
.
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viabilizar a aplicação de massa asfáltica sobre o pavimento em toda a
extensão das vias públicas situadas nos Bairros Alvorada e São Lourenço,
assim como, dotar as mesmas de redutores de velocidade, sinalização
vertical, horizontal e faixas elevadas de pedestre, de conformidade com os
padrões estabelecidos na legislação peÉinente; APROVADA. Indicação no
16012018, de autoria do Vereador Nivaldo Lepaus, Indicando ao Excelentíssimo /

ry

Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, providenciar a j
construção de um campo de grama sintética "Bom de Bola", na Comunidade j
Família Nandorf, no interior do Município; APROVADA. lndicação no '16112018, \
de autoria da Vereadora Maria Josete Zotelle Ferri, lndicando ao Excelentíssimo (
Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, adotar as Ú
providências necessárias para viabilizar a pavimentação do trecho
compreendido entre a subida para a Comunidade de í5 de Agosto até a \ \J
Comunidade do Julião, no Distrito de 25 de Julho, neste Município; X
APROVADA. lndicação no 162120í8, de autoria da Vereadora Maria Josete \
Zotelle Ferri, lndicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através e+
da Secretaria competente, adotar as medidas necessárias para que seja
cantado o Hino Nacional nas escolas da rede municipal de ensino, uma vez
por semana, e se possível, que este ato seja ministrado por um Policial
Militar Estadual; APROVADA. lndicação no 16412018, de autoria do Vereador
Dr. Gregorio Rocha Venturim, lndicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeiüo \'
Municipal, através da Secretaria competente, que proceda às intervençõ\ §
imprescindíveis no espaço público localizado atrás do Trailer do Mussum.\\ i
no sentido de tornar um ambiente salubre e sem riscos a população,\t§
principalmente a escolar; APROVADA. Terminado o pequeno expediente, a \l
Presidência franqueou a palavra ao Plenário quando dela fizeram uso os
Vereadores: 1 - Bruno Henriques Araújo (apos passar a Presidência ao 1o Vice- \'
Presidente, Vereador Delosmar Antônio Romanha); 2 - Bruno Luiz Bridi, aparteado -.-N
pelo Senhor Presidente; 3 - Braz Braun; 4 - Professor Giovane Prando; 5 - Dr. \
Gregorio Rocha Venturim e 6 - José Maria Degasperi, aparteado pelo Vereador .N
Brai Braun. Continuada franqueada a palavra,-deia ninguém mais faze.d;-õ R\
passou-se a ORDEM DO DlA. lniciando com as deliberações, o Senhor \ \
Presidente convocou o Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação t-.'
Final, Vereador Delosmar Antonio Romagnha, para que fizesse a leitura do
Parecer ao Projeto de Lei no 033/2018, Após a leitura do Parecer - Opinando
pela Aprovação - este foi colocado em discussão, votação e Aprovado, Em
seguida, o Senhor Presidente convocou o Relator da Comissão de Finanças e
Orçamento, Vereador Nivaldo Lepaus, para que fizesse a leÍtura do Parecer ao
Projeto de Lei no 033/2018. Após- a leitura do Parecer - Opinando pela
Aprovação - este foi colocado em discussão, votação e Aprovado. Finalizando
com as deliberaçÕes, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação o
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Projeto de Lei no 033/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, gue Altera
a Lei Municipal no 2.30412012 que Goncedeu Vale Alimentação aos
Servidores do Executivo Municipal, sendo o mesmo Aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a presente reunião. E, para constar, foi lavrada e
extraída a presente Ata que vai por mim assinada, Bruno Luiz Bridi,lo Secretário,
pelo Senhor Presidente e demais Vereadores presentes.

Presidente

Degasperi -

Maria Josete Zottele Ferri - MDB
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