Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo
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sESSÃo oRolNÁRA, da 2" sessão Legislativa, da 1ga Legislatura,
na câmara Municipal de santa Teresa, no dia 20 de Novembro de

39a

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se a 3g"
sessão ordinária, da
sessão Legislativa, da íg" Legislatura, na Câm
Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo. Éor determinação
Senhor Presidente, Vereador Bruno Henriques Araújo, o Senhor Secretário)
Vereador Bruno Luiz Bridi, procedeu a chamada dos Senhores Vereadores,
quando verificou-se a presença da totalidade. Havendo número legal e abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente convidou a fazer parte da Mesa Óiretora o VicePrefeito Municipal, Senhor Cesar Romero Simonassi. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que fizesse a leiiura dos ofícios
endereçados ao Plenário, constando, dentre etes: OFICIO/CGAB/No: 41 6t2}1g em
resposta
Requerimentos no: 13812018
oF/CGAB/N": 41gt2o1g
encaminhando cópia da Lei Municipal no 2.72112018 devidamente sancionada.
lsto feito,
Senhor Secretário procedeu
leitura
EXPEDIENTE:
Requerimento no 14112018, de autoria do Vereador Dr. Gregorio Rocha Venturim,
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Solicitando ao Ghefe do Poder Executivo Municipal, através do setor
competente, que encaminhe à câmara Municipat, informações sobre os
trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Avaliação Orçamentária e
Financeira, instituída pelo Decreto no 02012017; APROVADO. lndicação no
16512018, de autoria do. Vereador Bruno Henriques Araújo, lndicanâo ao
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Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
se digne realizar os estudos necessários no sentido de viabilizar a instalação
de iluminação pública nas vias públicas da locatidade de Várzea Alegre que
ainda não foram contempladas com a benfeitorta; APROVADA.lndicãção no
17212018, de autoria do Vereador Deloir José Zanetli, lndicandb ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente,
providenciar a desobstrução do bueiro situado na Rodovia Josil Espíndula
Agostini, nas proximidades do ponto de ônibus locatizado após a agência do
INSS, nesta cidade, se possível em caráter de urgência; ApRovADA.
lndicação no 17312018, de autoria da Vereadora Maria Josete Zotelle Ferri,

c
CÔ

instalação de redes coletoras de lixo em pontos estratégicos aá longo dos
rios que cortam a Cidade de Santa Teresa, com a finãliaade de reter os
resíduos sólidos e evitar a contaminação ambiental; APROVADA. Indicação
no 17412018, de autoria do Vereador Professor Giovane Prando, lndicando ao
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lndicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente, realizar os estudos necessários objetivando a
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a do Vereador Professor Giovane Prando, lndicando ao Excelentíssimo

P.refeito Municipal, através da secretaria Municipal de obras e
lnfraestrutura, realizar a limpeza geral, com capina, retirada do acúmuto de
lixo e desobstrução de bueiro, assim como o reassentamento dos
paralelepípedos nas Ruas São Sebastião e Celina Duarte Rodrigues,
localizadas no B_airro Alvorada; APR)VADA.lndicação no 1761201g, de autoria
do Vereador Dr. Gregorio Rocha Venturirn, tndicando ao Excetentíssimo
Senhor
Prefeito Municipal, através da secretaria competente, que proceda os
estudos, se possível em caráter de urgência, no sentido-de implementar
açaões que atenuem ou até mesmo exiingam os impactos gerados petos
veículos pesados na Gasa Lambert; APãOVADA. ierminaio o pequeno
expediente, a Presidência de conformidade com a ins
Tribuna Livre, convidou afazer uso da palavra o Senhor Fabio Gomes
Gabriel que
falou sobre o Art. 37, s 6o, da cF/gg e assuntos correlatos. Em seguida,
a
Presidência franqueou a palavra ao Plenário quando dela Íizeram
uso os
Vereadores: í - Deloir José Zanetti; 2 - Professor Giovane prando e 3 Dr.
Gregorio Rocha Venturim. Continuada franqueada a palavra, dela ninguém
mais
fazendo uso e verificada a ausência de maiérias na ORDEM DO DtA,
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 demaii VereadoÀ presentes.

Bruno Henriques Araújo - pV

Marla Josete Zottele

ferri - MOg
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