Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

ATA DA SESSÃO OnOtruÁnlA, realizada na Câmara Municipal de Santa Teresa,
no dia 13 de agosto de 2019.

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, realizou-se a 27"
Sessáo Ordinária da 3" Sessão Legislativa da 18" Legislatura, na Câmara
Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo. Por determinação do Senhor
Presidente, Vereador Bruno Henriques Araujo, 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 solicitou ao Senhor Secretário que fizesse a leitura das correspondências

endereçadas

ao

Plenário. Dando continuidade, passou-se

à

leitura

do

EXPEDIENIE.' Emenda Aditiva no 035/2019, de autoria do Vereador Gregorio
Venturim, que Altera dispositivo do Projeto de Lei Complementar no 005/2019;
^-\
encaminhado às Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e, Finanças e (i"-.,
Orçamrento. Moção no 01112019, de autoria do Vereador Bruno Henriques Araujo, ',§W

Congratulações com as equipes de Voleibol da Escola Frederico Pretti; t,\t\
Aprovada. Requerimento no 11312019, de autoria do Vereador Gregorio Venturim, t--l
Requerendo que o Senhor Prefeito envie a esta Casa informações sobre o
equipamento público de esportes da Vila Nova (Ginásio de Esportes José Nilzo i.
de Vargas Lima); Aprovado. Requerimento no 114t2019, de autoria do Vereador §
Gregorio Venturim, Requerendo que o Senhor Prefeito envie a esta Casa r.
informações sobre a implantação de novas tecnologias na coleta de lixo em I
Santa Teresa; Aprovado. lndicação no 106t2019, de autoria da edil Maria Josete -1
'
Zottle Ferri, lndicando ao Prefeito a instituição do "Dia de Cooperar ou Dia C" r
em nosso rnunicípio; Aprovado. lndicação no 10712019, de autoria do Vereador q-\
Deloir José Zanetti, lndicando ao Prefeito Municipal a imptentação do calendário j
de pagamento dos servidores públicos de Santa Teresa; Aprovado. lnd_icação no ;
10812019, de autoria do Vereador Nivaldo Lepaus, lndicando ao Prefeito Municipal ' -i
a execução de melhorias na EMEF Professor Ethevaldo Damazio; Aprovado. ,lndicação no 109/2019, de autoria do Vereador Braz Braun, lndicando ao Prefeito )
Municipal a execução de demarcação das faixas de estacionamento no pont\ $
de táxi da rodoviária; Aprovado. lndicação no 11012019, de autoria do Vereador\\
Giovane Prando, tndicando ao Prefeito Municipal a revitalização do polo de \
ecoturismo e turismo de aventura; Aprovado. lndicação no 11112019, de autoria )\
dos Vereadores Giovane Prando e Braz Braún, lndicando ao Prefeito Municipat
que proceda o nivelamento dos paralelepipedos das ru.a do centro de Santa
Teresa-ES; Aprovado. lndicação no 112t20191 Oe autoria do Vereador Delosmar
Romagnha, lndicando ao Prefeito Municipal que instale um guarda-corpo ou a
construção de um muro na rampa que dá acesso à quadra de esportes da
EMEIEF Vale de Tabocas; Aprovado. lndicação no 11312019, de autoria do
Vereador,$ivaldo Lepaus, lndicando ao Prefeito Municipal a pavimentação e
I
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drenagem de certa via na localidade da Penha; Aprovado. Terminado o pequeno
Expediente e não havendo Oradores inscritos na lista prOpria" toi tranqueaOa a
palavra ao Plenário, quando dela fizeram uso os vereadores: 1 Deloir José Zanetti;
2 - Bruno Heriques Araujo (neste momento assumiu a presidência
o 20 VicePresidente). lmportante mencionar que enquanto o vereador e presidente da
Câmara Senhor Bruno Henriques Araujo discursava sobre projeto de lei da
prefeitura sobre empréstimo para financiamento da itumínaçao pública, o
mesmo foi agredido fisicamente pelo ex-seruidor da Preieitura Senhor
Gabriel Braun, com uma bolsa de pano, chamado-o de mentiroso, desgraçado
e cretino. O orador vereador Bruno Henriques Araujo não foi feridõ mas o
agressor quebrou um vidro da janela que fica proximo da Tribuna Livre. O
ag,'essor Gabriel Braun foi contido peíos demais vereadores. Mesmo diante
desse fato, o Vereador Bruno Henriques Araujo continuou dicursando e usott o

N

tempo da vereadora Maria JoseÍe Zotelle Ferri. Apos a sua fala, o Senhor I
Presidente Bruno Henriques Araujo franqueou novamente a palavra ao plenário \
quando dela também fizeram uso os edis: 3 - Delosmar Antonio Romaonha: 4 - 1
Giovani Prando; 5 - Gregorio Venturim; 6 - José Maria Degasperi, e poitir, 7
-'gi^. I
Braun. Continuando franqueada a palavra ao Plenário e dela ninguém fazendo uso,
'l
passou-se à ORDEM DO DlA. Dando início as deliberações, o Senhor Presidente Cí
convocou o Relator da Comissão de Legislação, Justiça á ReOaçao Final, Vereador r
Bruno Luiz Bridi, para que fizesse a leiturá do Parecer à Emenda no 031/201g. J

NestemomentooVereadorJoséMariaDegasperisolicitouvis@(.

em que o Senhor Presidente imediatamente colocou o pedido de vista em votaÇão
no plenário, resultando a votação em empate, e consequentemente o Senhor \
Presidente desempatou a votação rejeitando o pedido de vísta através do voto de \
minerva. Apos a leitura do Parecer - Opinando pela Aprovação este foi colocado\\
em discussão, ocasião em que falaram sobre o parecer os edis: José Marial\)
Degasperi, Gregorio Venturim e Bruno Henriques Araujo. Colocado em votação, o \',,..
parecer foi Aprovado com o voto contrário do vereador José María Degasferi. A
seguir, o Senhor Presidente convocou o Relator da Comissão de Financas e x\.. \
Orçamento, Vereador Nivaldo Lepaus, para que fizesse a leitura do pareter à
N
Emen.da no 031/2019. Apos a leitura do Parecer - Opinando pela Aprovação
Á\
este foi colocado em discussão, ocasião em que falaram sobre o parecer oi edis: t \
Jose Maria Degasperi e Nivaldo Lepaus (relator). Colocado em voiação, o parecer '.--)
foi Aprovado com o voto contrário do vereador José Maria Degasperi. tsto feito, o
Senhor Presidente colocou em discussão (os vereadores Giegàrio Venturim e
Bruno Henriques Araujo falaram sobre a emenda) e votaçã o a Emenda no OJI/7O1g,
de autoria do edil Gregorio Venturim, que Altera o Projeto de Lei no 016/201g,
sendo a mesma Aprovada, Ato seguinte, o Senhor Presidente convocou o Relator
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para que fizesse a leitura do
Parecer à
\me,nda no 032/201g. Após a leitura do'parecer,- opinando pela
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Aprovação - este foi colocado em discussão, votação e Aprovado. Posteriomente, o
Senhor Presidente convocou o Relator da Comissão de Finanças e Orçamento para
que fizesse a leitura do Parecer à Emenda no 032/2019. Após a leitura do Parecer
Opinando pela Aprovação - este foi colocado em discussão, ocasião em que
falaram sobre o parecer os edis: José Maria Degasperi, Nivaldo Lepaus (relator) e
Giovani Prando. Colocado em votação, o parecer Íoi Aprovado com o voto de
minerva do Senhor Presidente da Casa tendo em vista o empate ocorrido no
plenário. lsto feito, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação a Emenda
no 032/2079, de autoria do edil Gregorio Venturim, que Altera o Projeto de Lei no
016/2019, sendo a mesma Rejeitada com o voto de minerva do Presidente da Casa
tendo em vista o empate ocorrido no plenário. Posteriormente, o Senhor Presidente
convocou o Kelator
Relator da Uomrssão
Comissão de Legrslação,
Legislação, Justiça e Redação Final, para que
que
J
fizesse a leitura do Parecer ao Proieto de Lei no 016/2019. Após a leitura do J
Parecer - Opinando pela Aprovação com as alteraçôes da Emenda no 031/2019 {
- este foi colocado em discussão, ocasião em que falou o Vereador José MariaÔt§
Degasperi. Colocado em votaçáo, o mesmo foi Aprovado com voto contrário do edil
José Maria Degasperi. Na sequência, o Senhor Presidente convocou o Relator da \,\
Comissão de Finanças e Orçamento, para que fizesse a leitura do Parecer ao
)'
Proieto de Lei no 016/2019. Apos a leitura do Parecer - Opinando pela Aprovação
'corn as alterações da Emenda no 031/20í9 - este foi colocado em discussão, ^,:.
ocasião em que falaram os Vereadores Giovane Prando, Nivaldo Lepaus, Gregorio z.
Venturim e Bruno Henriques Araujo. Colocado em votação, o mesmo foi Aprovado )
com voto ae
L;oÍIl
L
de mlnerva
minerva oo
Presidente oa
do rresloente
da uasa,
Casa, tendo em vlsta
vista o empate ocorrido n\ §
plenário. Por fim, o Senhor Presidente colocou em discussão o Proieúo de Lei n(\§

015/2o1g,deautoriadoPrefeitoMunicipal,quandofalaramsoore@
Éãr0., Jó'e

\

Maria Degasdperi, Delosmar Romagnha e Deloir José Zanetti. Colocado em
"-\
votação, o mesmo Aprovado com a alteração da Emenda no 031/2079, com o voto\
de minerva do Senhor Presidente, tendo em vista o empate ocorrido em plenário. \
Nada mais havendo a deliberar, a presidência agradeceu a presença de todos e [\

L'
e -)

encerrou a presente sessão. E, para constar, Eu, Bruno Luiz Bridi, 1. Secretário,
extraí e lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada, pelo Sr. Presidente
demais Vereadores

presentes.
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