Câmara Municip3l de Santa Teresa
I
Estado do"Espírito Santo

ATA DA 38A SESSÃO onotnÁntA, da 2a sessão Legislativa, da 1ga
Legislatura,
rcalizada na Câmara Municipal de santa Teresa, nõ oia
í3

de Noveirbro de

2018.

Aos treze dias do mês de novembro do ano
de dois
sessão ordinária, da 2a sessão Legisrativr, mil e dezoito, realizou-se a 3g.
or'ia. tegisratura, na câmara
Municipal de santa Teresa, Estado ão
rspiritã-santo. por determinação do
senhor Presídente, Vereador Brúno HenricjuesA-raújo, o senhor secretário,

Vereador Bruno Luiz Bridi, pro.ãd"u ,
.nãráoa"'dos senhores Vereadores,
quando verificou-se a presença
da totalidade. nrrãnoo número legal
e abertos os
trabalhos' o senhor Presideníe solicitou
ao sennoréãcretário que fízesse a leitura
dos ofÍcios endereçados ao prenário, .onrt*àà,'Ã-ntr"
eres: oFrcro/cGAB/No:
41112019 em resposta. ao Requerimentos
n,,'liano.f..
rsto feito, o senhor
secretário procedeu a leitura oo expeolENTE:
nãluerimento
no 13gt2o1g, de
autoria do Vereador
Gregorio
ú";ir;irl
Solicitando
ao Ghefe do
-Dr.
.Rocha
Poder Executivo Municipãr, através
oa
sãcretaria
competente,
que
encaminhe à câmara Municipar, inrormãçoãJ-'soore
a
distribuição
de
medicamentos rearizado pero rüunicípio;
eii<oieoo.
rndicação
no
1sgt2o1g,
de autoria da Vereadora Maria losáte
zbteíte Ferri,'tnãicanoo ao Excelentíssimo
senhor Prefeito Municipar,-para
através da s"ã."triü competente, adotar
as
providências necessárias
portal
revitalizaçao
Jo
de
Entrada
1 o"
-n"
da
cidade, situado nas proximidades
É"'nrr",
sede
do
Município;
APR)VADA. rndicação no 163tio1g, o"
'da
Vereadora Maria Josete
Zotelle Ferri, lndicanâo ao Excelãntíssimo "rtoii,
i"nrrãr
Êrefeito
Municipal, através
da secretaria competente, adotar as providências
necessárias,
se possível
em caráter de urgência, no sentido de reariiãr
ã
aquisição
de
um micro_
ônibus adaptado para tratamento odontolóji"o,
de
atender
as escolas
e comunidades mais distantes do inter]oi'oo
"limwtunicípio; ApRovADA.
;.q"
I Rdíc a n d o a o J".".j,1r;l?,
_y;j;to i Ér,o r",. o r G ov a n e p ra n d o,
E xc e e n t íss- *
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^ sà n n o r p rere
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" a" extinção
"]ii:
,,ruiú.r.
da secretaria
.par".
i,","?il"ril::"i*^,:.1::::",irl?,?
Municipat de Articuração rnstitüctnar porítica,
r
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,;#;U:,t"1",, ;Sr"ü""Hi:l
dotações orçamentárras aa puiiá para
a secreiaria Municipal de Esportes
e
Lazer para o ano de 2019; Àinõveoe-flil;ção
n"
t
67t2018,
de
autoria
do
Vereador Professor Giovane Pra-ndo,
rnoi"ánJã-áo Excetentíssimo senhor
Prefeito Municipal, através da êecretaria
competente, reatizar os estudos
para viabirizar a aquisição de
um
.novo e"páço a ser destinado
construção de campo de rute_bor
-;iü para a
na
ôáÀínia"d;
dà
lartinho;
APROVADÁ. tndicação no teAlZôiA;:de
autorú-Oáüreador Luiz
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ao Exóerentí""lrã-'senhor Éàr"ità' Municipar,Carlos Nove,i,
através da
Secretaria competente, viabiriz-aÍ a.reforma
gu-qrãor" de esportes da Escora
to n i o d o c a n aã, n este
ilil.,:
M u n i :cíp
[, i o ; A p R o v ADÁ. r n d úa ção n"
l*i:"1 6sSit zoi
^§iniJ
B-,
;l;ffi,:' :
lndicando
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Carlos Novelli e Bruno Henriques Araújo, lndicando ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e lnfraestrutura,
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realizar a substituição tio catçamento das ruas, bem como a reforma das \
calçadas, em todo o perímetro urbano de santo Antônio do canaã. \
aprimorando a infraestrutura urbana do Distrito; APROVADÁ. tndicacao à.\ i
17012018, de autoria do Vereador Bruno Henriques Araújo,
lnolcãnão ;ü\,i
Excelentíssimo §ennor
E'ÃGerenrlsslmo
senhor prefeito
Prefeito Municipal, através da Secretaria
Secrei"ri, competente\N
em conjunto com a Defesa Civil do Município.
"orpJtãilr\\\
Município, realizar
realizar o corte o"
de
ni 7a,,r.i' \ \
oãià-r;;
árvores que apresentam risco iminente de'queda ioore
a Escola p;i]§;í , . §
na
seoe
áà oi"trito de 25 ç vLtt! tv, ".N,
I3:l?l^:^"?11:
? fost^o_!9.g11d":
APR)VADA'
lndicação
no 171t2018, de autoria do úereador Dr. Gregorio Rocha
Venturim, lndicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal,"atraves oa
Secretaria competente, para que se proceda estudo técnico
viabilizar a instalação de bueiros inietigent"",-* primeiro no sentido de
,or"iiãI.i" [,'\_
'poiuição
de
atagam"ãto
*
de
1:g:1""__"^".,1,.Ti:
9!an.ces
forma sradativa, em
"
todo o Municipio; ApRoüoiÀl-iriih,iiloã'i"iJr",)"iz
",
""gundo,
1
exPediente, a Presidência de conformidade com a ins@Effires
para
Í
Tribuna Livre, convidou a fazer uso da palavra o senhor
,à
Silvio céJ;U;;
Trindade que falou sobreprodução de energia sotàr.
E,
,ugrida, a pi"riu*.iã {
franqueou a palavra ao Plenário quando déla fizeram
uso os Vereadores: í n
i
LiL
professor Giorane pr*J;, aparreado
2
p"ro"'õãnio,.
3:::,",^!.1,
.?ligl "momento, o
PresÍdente. Neste
senhor presioeniã,- vereador Brunà Henriques
Araújo, passou a presidência ao 1o Vice-Pr"rià.riã, Vereador
Delosmaü;iffi *,1

d;j;til;

\l

h'
tizeram
\
uso os Edis: I - Dr. Gregorio Rocha Venturim e 2 José üarià oág6peri. Não c4
L-r-havendo outros oradores passou-se a 1RDEM Do
DtA. rniciarmeni"; ã il;;;
Presidente convocou o Rerator da comissão dqllgisraçao,
lrrtiià-à Redação \
Final, Vereador Derosmar Antonio Romagnha,
que
fizesse a reitura do
ú;
\^
Eilil::""i .,il::]1"",üt;'ti,,ê
3';:i: i;rt:,{3#:3íTí'"ffi: T "riíí;,i,':'"?a lã1,:it,n-"f : ír,{,r# qP
Romagnha , e fez uso da Tribuna. Continuada franqúeada
a palavra, dela

:";,#ir,la§;,TrÍr#iii

§/

ocasião em que fez uso da palavra o Vereador professor
Giovane'"p;;ffi: U
colocado em votação o Parecer da comissão ãã-t-egislação,
Justiça
e Redação
Final foi Aprovado, recebendo o voto contrário do
Vereador
José
Maria
Degasperi. Em seguida, o senhor presidente .onroào,
o Retator da con

f,t'i,11{$:,}H1ir[,Ttrtl111gq;gig;ç**,N
- opinlndo
das i;;;á"" nos:021,022, o;;:'à;i;,
\
do Parecer

pera Aprovàção

roi corocado.em or*r*aã,'à.á.iao em que fizeram
uso
::1.,9^rrr^03,1_?._L"
palavra os vereadores José Maria Degasperi
ó gr;no Luíz Bridi. colocado em
X":Tã":"
!-lrls-s3o recebendo
9e loücáçao,-rurismo, cultura, Esportes e
cia 1*,:::^gr^
sociat roi Aprovado,
i"tiiãÀiiiàrii

da
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Maria Degasperi. Ato contínuo, o Senhor Presidente colocou em discussão e
votação as seguintes proposiçÕes: Emenda Modificativa no 02112018, de autoria
do Vereador Professor Giovane Prando que Modifica Dispositivo do projeto de
Lei no 03112018 (Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino público
'
IVlunicipa! e Dá outras Providências), ocasião em que fizeram uso da prirrià
á.
Vereadores Professor Giovane Prando e José trlaiia Degasperi. CorããrOá
em
votação a Emenda Modificativa no 02112018 foi apnoVeb a,
vofos favoráveis dos vereadores Nivardo Lepaus, Braz Braun,
Zottele Ferri, Luiz_carros Novelli, Dr. Grego'rio Rocha venturím,
Zanetti, Professor Giovane Prando, Detosmaí Anbniõ Romagnha
(09) e o voto contrário do Vereador José Maria Degasperi
(ot). er"no"-lãiíírã

\
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,rriiiiio[\
urii';;";»\\
D;i";"i;;\\
aírro-'[iir-iiãi \r,
no022l2018,deautoriadoVereadorProfe.,o,-êio,,n"É,*Joq,"tnctui\§
.it\
projeto
Dispositivo ao
de Lei no o31t2o1} [oispoe sobre à-ê;ü; §
Democrática do Ensino Público Municipat e oá ouiras
providências). o-à-iãã C\
em que fizeram uso da palavra os Vereadores Professor Giovrne praÁ'o;;-õ; \i
Gregorio Rocha Venturim. Colocada em votação a Emenda
..-,\
Aditiva
foi APRovADA, recebendo os vofos favorávàis doi vereadores
""'iiZtáo]'à t
Nirruiliii"i
Braz Braun, Maria Josefe Zottete Ferri, Luiz Carlos Novelli, Deloir
,lo,tZ7[i"ti. Í
Professor Giovane Prando, Delosmar Antonio Rotmagnha
Bruno tuiz aíiaiiô;;i'; 3
os vofos contrários dos vereadores Jose Maria Degásperi e Dr.
orugoiio ã"áná rJÁ
Venturim (02). Emenda Aditiva no 023t2018, oe a"utoria
do Veread"r á;"f;;;
Giovane Prando que lnctui Dispositilo a.o ero;età ãe Lei
no o31t2o1g (Dispõe ô\
sobre a Gestão Democrática do Ensino püolico Municipal e Dá
outras
Providências), ocasião em que fez uso da palavra o vereador professoici"*.ã
'J
Prando. colocada em votação a Emenda Aditiva
ó;iúióiá ü-õ-iõüffiÀ
^\
recebendo os voÍos favoráveis dos Vereadores Nivatdo
". Lepaus, graz Ara'in,"M;;; E
Josefe Zottele Ferri, Luiz

:1,'J

Carlos Novelli, Dr. Gregoiio Aor'n" Venturin Detoir José
Zanetti, Professor Giovane Prando, Deiosmar eÁbnio Romagnha
Luiz Bridi
(09) e o voto contrário do vereador José Maria Degãsperiarinà
gotl. emenaa
j," autoria d.o
Éàr"r.ãr Giovane Frando que
H::ffl::^:,?!!.?0]!,
Dispositivo. do_lqojeto de Lei!e1e1!á,
ffodifica
no og1t2o1,g (Dispõe sobre
Democrática do Ensino Público Municipal e Dá outras providências),
ocasião
em que fez uso da palavra o Vereador Professor Giovane prando.
Colocada em
votação a Emenda Modificativa no 02412018 foi Àpnovlo
rei"oendo
os
voÍos favoráveis dos vereadores Nivatdo Lepaus, Braz
Braun, uriu JoseÍe
,^y: lyir^carros Novelti, _Dr, erego'iiõ--nocna venturim, Detoir José
1"^,:?,:
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no 02512018, de autoria do vereador proferror"élorrnl
Ér*àã"qr" tnclui \\ \
Dispositivo ao Projeto de Lei 'rno 03i/20íi
J \._
sobre
ióispo"
Democrática do Ensino Público Municipal e Dá outras providências),
"'ê;ã;
ocasião
em que fez uso da palavra o vereador Professor ciovane prando.
Colocada em
.q Aditiva
..- vzotzvlõ
y:li::.:^.i !ry19"
02st2018 Tol
foi ApRovADA,
npnôVeo A, recebendo
recebendo os
^r.rrrvcr _no
os yoros
fauroraveis dos vereadores
Nivardo Lepaus, Brai-Braun, Maria Josete Z
l,/i
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Bruno Henriques Araújo. Colocado em votação o Projeto de Lei no 03í/20i8 foi
Apiovado, com as alteracões inseridas pelas Emendas Modificativas nos:
021, 024, 026 e pelas Emendas Aditivas nos: 022, 023. 025 e o21/io7&
recebendo os voÍos favoráveis dos Vereadores Nivaldo Lepaus, Aràz Araun Uarn

JoseÍe Zottele Ferri, Luiz Carlos Novelli, Dr. Gregorio Rocha Venturim, Deloir José
Zanetti, Professor Giovane Prando, Delosmar Antonio Romagnha Bruno Luiz Bridi
(09) e o voto contrário do Vereador José Maria Degasferi (01). Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presénça de iodos e encerrou
a presente reunião. E, para constar, foi lavrada e extraída â presente Ata que vai
por mim assinada, Bruno Luiz Brídi, 1o Secretário, pelo Senhor presidente e
demais Vereadores presentes.

Araújo - PV
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Maria Josete Zottele Ferri . MDB
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