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ATA DA 40a SESSÃo onolruÁRlA,
Legislativa, da 1ga Legistatura,
lr2 sessão
realizada na câmara Municipar de santa
Teresa, nõ oi" 2r de Novembro de
2018.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de
dois mil e dezo ito, realizouse a 404 Sessão ordinária, da2a S5rssão Legislativa, da
ig" Legiilatura, na
câmara Municipal de santa Teresa, Estado oo-É.piiito santo. por
ãeterminação
do senhor Presidente, vereador Bruno Henriques Araújo,
o senhor Secretário,

Vereador Bruno Luiz

Bridi, procedeu a chamad, ào" senhores vàreadores,
quando verificou-se a presença da totalidade.
Havendo número legal e ãb.rto, o,
trabalhos, o Senhor Presidente solicitou ao senhor sãcretário
que fizesse a leitura
dos ofícios endereçados ao Plenário, constando, dentre
eles: oFlclo/cGAB/Nos:
resposta aos nequeriúerio, n"., 13e, 133 e 134t2018

senhor secretário procedeu a r"itiir-"jã ü\
EXPEDIENTE: Mensagem no 036/20íg, encãmintranoo projeto ''il
ü I
complementar no 00g/20íg, de autoria do poder Executívo
Municipãi À-; 1
Dispõe sobre a rmprantação do Núcreo ampiiãáo oe
saúde da Famírià\ \
Atenção Básica (NASF-AB)
1!!:!3,?,:1:yro,J-u.-"1
respectivamente. lsto feito,

o

no Município oe s'arià Teresa - ES; en.ririniiló\
às comissÕes de Legisração, Justiça e Redaçao Finar;
FinançÃ
saúde, Agricurtura e Meío Ambiente. Menságe, ni o37r2o1g, "
Projeto de Lei comptementar no 009/20ral oá áutoria
do poder
Municipat, que rnstitui o Novo código rrouiãrã
oo
Município
Teresa; Encaminhado às comissõe:91r-e-grsraçáo,
Justiça Ráã;ç#ri#i':
Finanças e orçame.nto- Mensagem no 038/201g,
encaminhándo" projãtãã"
03512018, de autoria do podeiExecutivo trrtunicipái, que
lnstitui o proc
Hortas Úrbanas-Comunitárias no Município' oé -banta Teresa,
comissÕei
\trsprflro santo; Encamínhado às comissÕes.de
Llsisraçào, Jr;tiÉ
Justiça =i[:Xf
ã nààrçãã
,.;lÍl,Ll":lfj3;^rlcyintra!"
.9" Legisração,
Finanças e orçamento e saúrle, Agricultura
final;
á"nreió Ambienà. projeto
À:il".03Gt2o1B, 9" áutoria da Mesa Diretõra, qr" cLn"ede Abono rurt"ii,ià-rã]

t
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de t
{
'servidores da câmara Municipat de sania Tàresa-ES;
rncamiin;à;;;
S
comissÕes de Legisração,-,ry9riçà

e Redação Finai e Finanças e orçamento. .J
Emenda Modificativa no o2gl2ti18, de autória do úereador professor
Giovane A

::*""'"1""'.1tir,Ní,:;HJ*ip*t À
.Justiça e Redação rlnrl. Emenda rvloairicàiffi;"r: +\
vovr4vro, .,e aurona oo
do vereado|.
Gregorio Rocha
nocna Venturim, que
Altera qqu
o*'oft"I',
3?31'^'-111.^d",:To_1a
11e1eioo1 ?l
Dispositivo do Projeto de
Lei no Tr.9l".q"rio
o28t2otã lautoriza o poder 'd;;rílJ;';

*-l[:tjíi,]*":s
de
c^omissão

Ç

Legis.lação,

celebrar gestão associada mediante celebração dá
convênio de
com o eótaao d; E"-pirit"
Encaminhado à comissão

ê;;t*
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Redação Final. Emenda Modificativa no 03i/2018, de autoria do _.t
Vereador Dr. Gregorio Rocha Venturim, que Altera Dispositivo do projeto de Lei
/
no 02812018 (Autoriza o Poder Executivo a ceiebrar gestão associada
mediante celebração de convênio de cooperação com o Estado do Espírito /?Santo); Encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Moçao
no 01912018, de autoria do Vereador Bruno Luiz Bridi, Congratutações ao
Senhor Fabricio Fardin, Chefe do Escritório local do lnsfiúto Oe Defesa
Agropecuária e Florestal (IDAF) em Santa Teresa, em virtude dos relevantes
serviços prestados à sociedade Teresense, em especial, por seu empenho
na defesa e proteção do meio ambiente, coibindo o desmatamento que

assola

o

Município nos últimos anos; ApRovADA. Requerimento no

-.--

\l

14212018' de autoria do Vereador Delosmar Antonio Romagnha, Solicitando que

seja oficiado à Gerência Regional da Telefônica BralilA/lvo no Espíiito
Santo, no sentido de providenciar a instalação de

restabelecimento e da melhoria do sinat, a fim de atender também às
comunidades de Santo Anselmo e parte de Alto Santo Antônio, contribuindo

rurais; APROVADO. lndicação no 177t2018, de autoria da Vereadórá frrfrriJ\]\
Josete Zotelle Ferri, lndicando ao Excetentíssimo Senhor prefeito fVfrni"ioài. \

se digne adotar as provioenóiãs \
necessárias para que a Bandeira Naciona! seja apresentada em mastro
ri
lar{ac
Âsaãao
J^ tr..-:^í-:^
^
todos os
^.'.t-l:^^
do
^ê órgãos público
Município e
nãs escolas, que sela f.ú.",; .. \
hasteamento solene durante o ano letivo, pelo menos uma vez por
com acompanhamento do Hino Nacional (Lei Federat no s.zOoligliii
""r"nr, \\§
através

da secretaria

competente,

APROVADÁ. lndicação no 178t2018, de autoria do Vereador professor
Prando, lndicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipat,

Giovaná

í')
(:

Secretaria competente, executar as intervenções necessárias à revitalizacão
"trJrã"-jã !-/
da Praça Augusto Ruschi, nesta Cidade; APROVADA. lndicação no lZgtZtitA,
\
de autoria do Vereador Professor Giovane Prando, lndicando aoExcelentissimã {
Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de óü; ;
j
lnfraestrutura, realizar as benfeitorias na estrada vicinal que parte da Rua
0
Alexandre Neves e se projeta até a residência do Sr. paulo Roberto S4il". ;;
J
região conhecida_c_omo "córrego sujo", Bairro João José Migliorelli, ;" §;;
Ledo Município; APROVADA. lndicaçáo no 180/2018, de autoria O, ú"iã"0*ã A>
Maria Josete Zotelle Ferri, lndicando ao Excelentíssimo Senhor prefeito \--

I

Municipal, através da secretaria competente, se digne aaotai--ãs
Àt:
providências nec_essárias para que a tinha de ônibus que fãzia o traiãto
p
Jã
Alto Caldeirão x Santa Teresa seja restabelecida, se possívet, em
ã;
urgência; APROVADÁ. Indicação no 181t2018, de autoria do Vereador"";âi;;
\{l
ó"iorrãi
^»
Antônio Romagnha, lndicando ao Excelentíssimo Senhor prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal
Çqobras e lnfraestrutura, providenciar a
construção de um bueiro nas pr,óxirfnidades
da residência.das-famílias de
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Edêrson Pugnal-e_ Adriano Zamprogno, em Tabocas, bem como, adotar
as
medidas necessárias para desviar a enxurrada que corre sobre o teito
da via
em dias chuvosos; APR)VADA. lndicação no fiilzot8, de autoria
do Vereador
Dr' Gregorío Rocha Venturim, tndicando ao Excelentíssimo Senhor prefeito
Municipal, através da secretaria competente, que proceda as intervenções
n_ecessárias objetivando a imprantação de abrigos nos pontos
de táxi do
Município, ou pelo menos instalações minimame-nte dignas que
equivalham
a importância do taxista neste wtunicípio; ApRoiAon. íermiiàião-i pequeno
expediente, a Presidência franqueou a palavra ao Plenário@i6Eia
fizeram
uso os Vereadores: 1 - Bruno Luiz Bridi; 2 - professor Giovane prando;
3 - Dr.
Gregorio

Rocha Venturim; 4 - Delosmar Antônio Romagnha; 5 - Deloir
José Zanetti
e 6 'José Maria Degasperi. Continuada franqueada a-palavra,
dela ninguém mais
fazendo uso e verificada a ausência de matérias na ônoem
oo otai o senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente
reunião. E, para
constar, foí lavrada
extraída a presente Ata que vai por mim assin ada, Bruno
-e
Luiz Bridi,lo Secretário,
pelo senhor Presidente e demaii vereadorei piàsentes

Presidente

w

MariaJoseteffi
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