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CONCEIÇÃO  DO  CASTELO CONCEIÇÃO  DO  CASTELO CONCEIÇÃO  DO  CASTELO CONCEIÇÃO  DO  CASTELO ---- ES. ES. ES. ES.    
    
    
    
    

EXERCÍCIO  DE  2009EXERCÍCIO  DE  2009EXERCÍCIO  DE  2009EXERCÍCIO  DE  2009    
    
    
    
    

RELATÓRIORELATÓRIORELATÓRIORELATÓRIO    
 
 
 

 

                                A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CONCEIÇÃO DO CASTELO, Estado do Espírito Santo, 
atendendo o disposto no inciso XXIV do artigo 21 do 
Regimento Interno, apresenta aos nobres Vereadores e a 
população em geral, o relatório das atividades da Câmara 
Municipal, desenvolvidas no exercício de 2009, tornando 
assim, transparente a sua administração. 
 

DA  AÇÃO  LEGISLATIVADA  AÇÃO  LEGISLATIVADA  AÇÃO  LEGISLATIVADA  AÇÃO  LEGISLATIVA    
 
                                No exercício de 2009, a Câmara Municipal 
de Conceição do Castelo realizou 48 (quarenta e oito) 
Sessões, sendo: 
 
* 02 SESSÕES SOLENES. 
* 44 SESSÕES ORDINÁRIAS. 
* 01 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. 
* 01 SESSÃO ESPECIAL. 
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                                Das 48 (quarenta e oito) sessões 
realizadas pela Câmara Municipal de Conceição do Castelo, 
04 (quatro) não foram remuneradas. 
 

DAS  PROPOSIÇÕESDAS  PROPOSIÇÕESDAS  PROPOSIÇÕESDAS  PROPOSIÇÕES    
 
                                Foi apresentado no exercício de 2009, um 
total de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) proposições 
diversas, sendo todas apreciadas pelo plenário conforme 
quadro abaixo: 
 

ESTATÍSTICA SOBRE A DELIBERAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DE 2009 
 

NOME DA PROPOSIÇÃO TOTAL 
APRES. 

TOTAL 
APROV. 

TOTAL 
REJEIT. 

TOTAL 
ARQ. 

TOTAL 
DEV. 

TOTAL 
GERAL 

PROJ. DE LEI 84 76 01 01 06 84 
PROJ. DE LEI COMP. 02 01 00 01 00 02 
DEC. LEGISLATIVO 04 04 00 00 00 04 
RESOLUÇÃO 10 10 00 00 00 10 
SUBSTITUTIVO 00 00 00 00 00 00 
PARECER DAS COM.    171     171 00 00 00    171 
PARECER TRIBUNAL 01 01 00 00 00 01 
PEDIDO DE INFORM. 01 01 00 00 00 01 
MOÇÃO 08 08 00 00 00 08 
REQUERIMENTO 15 15 00 00 00 15 
PED. PROVIDÊNCIAS    186     186 00 00 00    186 
RECURSO 00 00 00 00 00 00 
VETO 02 02 00 00 00 02 
DENUNCIA 00 00 00 00 00 00 
EMENDA  L.O.M. 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 484 475 01 02 06 484 

 
                                  No quadro seguinte, apresentamos o 
quantitativo e a autoria de cada proposição apresentada no 
exercício de 2009. 
 
 

AUTOR DA           
PROPOSIÇÃO 

PROJ. 
LEI 

PROJ. 
DEC. 

PROJ.    
RESOL 

ATOS PED. 
PROV. 

PED. 
INFOR. 

REQUE-
RIMENTO 

ANTONIO A .R. VENTORIN 00 00 01 00 08 00 02 
ANTÔNIO R. P. FERREIRA 00 00 04 00 30 00 02 
DALTON H. PINÃO 00 00 00 00 30 00 01 
DOMINGOS LUCIO ZANÃO 00 00 00 00 10 00 00 
CARLOS E. DESTEFANI 00 00 03 00 21 00 00 
CLEONE J. L. BATISTA 00 00 00 00 15 00 00 
PIONANO J. CRISOSTOMO 01 00 01 00 55 00 06 
SAULO MARETO 00 00 00 00 10 00 00 
SEBASTIÃO S. VARGAS 00 00 00 00 07 00 03 
MESA DIRETORA 13 02 00 35 00 00 01 
COMISSÕES 00 02 01 00 00 01 00 
PODER EXECUTIVO 72 00 00 00 00 00 00 
INICIATIVA POPULAR 00 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 86 04 10 35 186 01 15 
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DAS  COMISSÕES  PERMANENTESDAS  COMISSÕES  PERMANENTESDAS  COMISSÕES  PERMANENTESDAS  COMISSÕES  PERMANENTES    
 
 

                                  As comissões permanentes realizaram 52 
(cinquenta e duas) reuniões e emitiram 171 (cento e setenta e 
um) parecer sobre as proposições que tramitaram no 
exercício de 2009. 
 
                                  No quadro abaixo apresentamos o 
desempenho de cada comissão permanente: 
 
 

COMISSÕES PERMANENTES PRESIDENTE 
CONSTITUIÇÃO.JUSTIÇA E REDAÇÃO CARLOS E. DESTEFANI 
FINANÇAS, FIN. ECON.ORÇ. E TOM. CONTAS ANTÔNIO R. P. FERREIRA 
COMISSÃO DE ÉTICA E DECORRO PARLAMENTAR SEBASTIÃO S. VARGAS 

    
ESTATÍSTICA  SOBRE  OS  TRABALHOS  DAS COMISSÕES  PERMANENTESESTATÍSTICA  SOBRE  OS  TRABALHOS  DAS COMISSÕES  PERMANENTESESTATÍSTICA  SOBRE  OS  TRABALHOS  DAS COMISSÕES  PERMANENTESESTATÍSTICA  SOBRE  OS  TRABALHOS  DAS COMISSÕES  PERMANENTES    

 
 

COMISSÕES  PERMANENTES PARECER               
EMITIDO 

TOTAL  DE    
REUNIÕES 

CONSTITUIÇÃO.JUSTIÇA E REDAÇÃO 84 50 
FINANÇAS, FIN. ECON.ORÇ. E TOM. CONTAS 87 52 
COMISSÃO DE ÉTICA E DECORRO PARLAMENTAR 00 00 

TOTAL 171 52 
 

DAS COMISSÕES ESPECIAISDAS COMISSÕES ESPECIAISDAS COMISSÕES ESPECIAISDAS COMISSÕES ESPECIAIS    
 

                  No exercício de 2009, a Câmara Municipal 
constituiu a Comissão Especial das Enchentes, composta 
pelos Vereadores Antônio Ricardo Paste Ferreira, Antonio 
Antelmo Rigo Ventorin e Dalton Henrique Pinão, destinada a 
apurar as conseqüências das chuvas intensas ocorridas no 
mês de janeiro do corrente ano e mencionar possíveis 
soluções para combater os efeitos das mesmas, bem como 
de prevenir futuras fatalidades desse tipo. 

 
                                  Neste mesmo exercício, a Câmara 
Municipal criou para viger na presente legislatura, a Frente 
Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo Municipal – 
FRENCOOP/MUNICIPAL, a ser constituída mediante a livre 
adesão dos senhores Vereadores, com o objetivo de apoiar e 
incentivar o cooperativismo no Município de Conceição do 
Castelo, resgatando os valores da solidariedade, confiança e 
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ajuda mútua, promovendo o desenvolvimento sustentável 
pela cooperação e seguindo os princípios gerais do 
Cooperativismo. A Frencoop foi constituída pelos seguintes 
Vereadores; Antonio Antelmo Rigo Venturim, Antônio Ricardo 
Paste Ferreira, Carlos Eduardo Destefani, Cleone José 
Lordelo Batista, Dalton Henrique Pinão, Pionano Jonathos 
Crisostomo, Saulo Mareto e Sebastião da Silva Vargas. 
 
                                 Foi criada também em 2009 três 
Comissões Especiais de Representação, com a finalidade de 
representar a Câmara Municipal de Conceição do Castelo em 
Brasília-DF, com o objetivo de viabilizar a inclusão de 
emendas no Orçamento da União de 2010 que venha a 
beneficiar o Município de Conceição do Castelo-ES e a 
população em geral. 
 

DA  TRIBUNADA  TRIBUNADA  TRIBUNADA  TRIBUNA    
 

 

                                Os Vereadores usaram a Tribuna da 
Câmara 209 vezes, abaixo o quadro apresenta o total de 
utilização por cada Vereador: 
 

NOME DO VEREADOR PRONUNCIAMENTO NA TRIBUNA 
ANTONIO A. R. VENTORIN 27 
ANTÔNIO R. P. FERREIRA 40 
DALTON H. PINÃO 26 
DOMINGOS LUCIO ZANÃO 13 
CARLOS E. DESTEFANI 28 
CLEONE J. L. BATISTA 19 
PIONANO J. CRISOSTOMO 35 
SAULO MARETO 04 
SEBASTIÃO S. VARGAS 17 
               TOTAL 209 
 

DA  TRIBUNA  POPULARDA  TRIBUNA  POPULARDA  TRIBUNA  POPULARDA  TRIBUNA  POPULAR    
 

                                No exercício de 2009 a Tribuna Popular da 
Câmara Municipal foi utilizada 07 (sete) vezes, pelos 
seguintes cidadãos: 
 

CIDADÃO TOTAL 
  José Vanderlei Antoniazzi 02 
  Alfredo Lemes Ferreira 01 
  José Felex Duarte Neto 01 
  Debora Paste Ferreira 01 
  Sebastião Antonio Gomes 01 
  Francisco Saulo Belisario 01 

TOTAL 07 



  
  

 

 

 CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCEEIIÇÇÃÃOO  DDOO  CCAASSTTEELLOO  
 

5 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCEEIIÇÇÃÃOO  DDOO  CCAASSTTEELLOO  
EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

Av. José Grilo-152-Centro –   Fone- 0XX-27-547-1310 –   Fax- 0XX-27-547-1201 

 

DAS  FALTASDAS  FALTASDAS  FALTASDAS  FALTAS    
 
 

                                Das 48 (quarenta e oito) Sessões 
realizadas pela Câmara Municipal no exercício de 2009, 04 
(quatro) não foram remuneradas.                                                                                                  
 

                                Houve em 2009, 11 (onze) faltas, não 
sendo cortado o pagamento de nenhum Vereador devido o 
deferimento das justificativas apresentadas. 
  
                                  O quadro seguinte apresenta o número 
de falta de cada Vereador: 
 

NOME DO VEREADOR N.º DE FALTAS EM 2009 
ANTONIO A. R. VENTORIN 00 
ANTÔNIO R. P. FERREIRA 00 
DALTON H. PINÃO 00 
DOMINGOS LUCIO ZANÃO 02 
CARLOS E. DESTEFANI 00 
CLEONE J. L. BATISTA 01 
PIONANO J. CRISOSTOMO 01 
SAULO MARETO 04 
SEBASTIÃO S. VARGAS 03 

TOTAL 11 
 

DO  PESSOALDO  PESSOALDO  PESSOALDO  PESSOAL    
 

                                No exercício de 2009, não houve demissão 
e nem admissão no quadro de pessoal da Câmara Municipal, 
fechando o exercício com 04 (quatro) servidores, sendo 02 
(dois) efetivos e 02 (dois) comissionados. 
 

DA AÇÃO  FINANCEIRADA AÇÃO  FINANCEIRADA AÇÃO  FINANCEIRADA AÇÃO  FINANCEIRA    
 

                                A Prefeitura Municipal de Conceição do 
Castelo obteve no exercício de 2009 uma arrecadação total 
no valor de R$ 20.847.981,83 (vinte milhões, oitocentos e 
quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta 
e três centavos).  
 
                                Foi transferido para a Câmara Municipal no 
exercício de 2009 o montante de R$ 1.429.972,68 (um milhão, 
quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e setenta e dois 
reais e sessenta e oito centavos), que somado com o saldo 
de caixa do exercício de 2008, no valor de R$ 390.327,66 
(trezentos e noventa mil, trezentos e vinte e sete reais e 
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sessenta e seis centavos), deixado pelo Ex-presidente 
Vereador Humberto Rocha, totaliza o valor de R$ 1.820.520,34 
(um milhão, oitocentos e vinte mil, quinhentos e vinte reais e 
trinta e quatro centavos). Deste valor total a Câmara 
Municipal, administrada com competência, austeridade e 
seriedade, teve despesas no decorrer de 2009 no valor de R$ 
711.978,97 (setecentos e onze mil, novecentos e setenta e 
oito reais e noventa e sete centavos), isto significa que no 
exercício de 2009 esta Câmara Municipal economizou a 
quantia de R$ 1.108.541,37 (um milhão, cento e oito mil, 
quinhentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos). 
 
                                Do valor de R$ 1.108.541,37 (um milhão, 
cento e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e 
sete centavos), economizado no decorrer de 2009, 
devolvemos para a Prefeitura mediante solicitação do 
Prefeito, o montante de R$ 640.500,00 (seiscentos e quarenta 
mil e quinhentos reais), conforme abaixo especificado, 
permanecendo em caixa para o exercício de 2010, o montante 
de R$ 468.041,37 (quatrocentos e sessenta e oito mil, 
quarenta e um reais e trinta e sete centavos).    
 

VALOR DEVOLVIDO DESTINO DOS RECURSOS CONFORME SOLICITADO 
PELO PREFEITO 

 
       R$ 150.000,00  

Destinados a cobrir despesas de abono salarial 
concedido aos servidores do Executivo e despesas 
com as festividades de carnaval de 2009. 

 
       R$ 400.000,00  

Destinados a cobrir despesas com a construção e 
ampliação da rede pluvial no centro da cidade e 
aquisição de uma máquina retro-escavadeira. 

       R$   50.000,00  Destinados a cobrir despesas relacionadas à festa do 
sanfoneiro de 2009. 

       R$   10.000,00  Destinados à AGRIFAM de Monforte Frio, para cobrir 
despesas relacionadas a terraplanagem.  

       R$     3.500,00  Destinados a cobrir despesas relacionadas ao encontro 
de idosos. 

       R$     1.000,00  Destinados a cobrir despesas relacionadas à realização 
do 1º soletrando realizado pela Escola Elisa Paiva. 

       R$     6.000,00  Destinados à complementação de recursos para 
aquisição de um veiculo para vigilância sanitária. 

       R$   20.000,00  Destinados a cobrir despesas relacionadas à aquisição 
de playground para a Escola Elisa Paiva. 

TOTAL: R$ 640.500,00 --------------------------------------------------------------------------------- 
 

MESA DIRETORAMESA DIRETORAMESA DIRETORAMESA DIRETORA    
 

                            A Mesa Diretora da Câmara Municipal, 
presidida pelo Vereador Domingos Lúcio Zanão, expediu no 
exercício de 2009 um total de 333 ofícios, 35 Atos e 02 
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Decretos Legislativos e elaborou e apresentou ao plenário 13 
Projetos de Leis.  
 

 

COMENTÁRIOS  FINAISCOMENTÁRIOS  FINAISCOMENTÁRIOS  FINAISCOMENTÁRIOS  FINAIS    
 

 

                                No exercício de 2009, a Mesa Diretora limitou 
os seus gastos de acordo com sua receita, com competência, 
austeridade e seriedade de quem lida com recursos públicos, 
portanto, as atividades legislativas foram e continuaram 
sendo realizadas de forma transparente, dentro dos 
requisitos indispensáveis da austeridade administrativa, da 
seriedade e do profundo respeito pela coisa pública.    
 
                                Os nossos agradecimentos a todos os 
Vereadores e Servidores pela compreensão e cooperação, e, 
especialmente, a toda população do Município de Conceição 
do Castelo pela confiança que nos depositou. 
 
                                Câmara Municipal de Conceição do 
Castelo, Estado do Espírito Santo, em 31 de dezembro de 
2009.  
 
 

DOMINGOS LÚCIO ZANÃO 
PRESIDENTE 

 
DALTON HENRIQUE PINÃ 

1º SECRETÁRIO                                                    

 
ANTONIO ANTELMO RIGO VENTORIN 

2º SECRETÁRIO 
 

 
 

RELATÓRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELA MESA DIRETORA, 
PELOS VEREADORES E PELO PODER EXECUTIVO, NO EXERCICIO DE  2009 

 
 

MESA DIRETORA 
(PRESID. DOMINGOS LÚCIO ZANÃO, 1º SEC. DALTON HENRIQUE PINÃO E 2º SEC. 

ANTEONIO ANTELMO RIGO VENTORIN) 
 

PROJETOS DE LEIS 
 

 
Protocolo nº 4039 - Projeto de lei nº 002/2009 que dispõe sobre a transferência de 
parte do duodécimo da Câmara em favor do Executivo. APROVADO. 
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Protocolo nº 4045 - Projeto de lei nº 001/2009, que concede abono salarial aos 
servidores do Poder Legislativo.APROVADO 
 
Protocolo nº 4108 - Projeto de Lei nº 002/2008, fixa os valores para a concessão de 
“diárias” aos Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Conceição do Castelo – 
ES.APROVADO 
 
Protocolo nº 4124 - Projeto de Lei nº 004/2009, que dispõe sobre a transferência de 
parte do duodécimo da Câmara Municipal em favor do Poder Executivo de Conceição 
do Castelo-ES. 
 
Protocolo nº 4149 - Projeto de Lei nº 05/2009, que dispõe sobre autorização e 
abertura de crédito adicional suplementar.APROVADO  
 
Protocolo nº 4171 - Projeto de Lei nº 06/2009, que dispõe sobre abertura de crédito 
adiciona especial.APROVADO  
 
Protocolo nº 4205 - Projeto de Lei nº 007/2009, que dispõe sobre a transferência de 
parte do duodécimo da Câmara Municipal em favor do Poder Executivo de Conceição 
do Castelo- ES.  
 
Protocolo nº 4256 - Projeto de Lei nº 003/2009 que dispõe sobre a proposta parcial do 
orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2010.APROVADO  
 
Protocolo nº 4286 - Projeto de Lei 011/2009, dispõe sobre a transferência de parte do 
duodécimo da Câmara Municipal em Favor do Poder Executivo de Conceição do 
Castelo.APROVADO 
 
Protocolo nº 4271 - Projeto de Lei 009/2009, dispõe sobre abertura de crédito 
adicional suplementar. APROVADO. 
 
Protocolo nº 4306 - Projeto de Lei nº 012/2009, dispõe sobre a redução temporária 
dos subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e dos Secretários Municipais de Conceição do 
Castelo. APROVADO 
 
Protocolo nº 4345 - Projeto de Lei nº 013/2009, que dispõe sobre a transferência de 
bens públicos. APROVADO. 
 
Protocolo nº 4346 - Projeto de Lei nº 014/2009, que dispõe sobre a transferência de 
parte do duodécimo da Câmara Municipal em favor do Poder Executivo de Conceição 
do Castelo. AORIVADO. 
 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

 
Protocolo nº 4201 - Projeto de Decreto Legislativo, concede licença ao Prefeito 
Municipal de Conceição do Castelo por noventa dias, para tratamento de 
saúde.APROVADO 
 
Protocolo nº 4269 - Projeto de Decreto Legislativo, concede licença ao Prefeito 
Municipal de Conceição do Castelo por noventa dias, para tratamento de saúde. 
APROVADO 

 
REQUERIMENTO 
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Protocolo 4282 - Requerimento nº 639/2009, propõe ao plenário que sejam 
constituídas 3 comissões especiais de representação. APROVADO 
 

 
VEREADOR : ANTONIO ANTELMO RIGO VENTORIN 

(ANTELMINHO VENTORIN) 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 
 

 
Protocolo nº 4100 - Pede-se providências no sentido de que seja encaminhado a 
Câmara Municipal, para discussão e votação, Projeto de Lei com efeitos retroativos a 
1º de janeiro de 2009, refixando os vencimentos dos Profissionais do Magistério 
Público Municipal. APROVADO 
 
Protocolo nº 4042 - Pede-se providências no sentido de que seja construído um abrigo 
para os estudantes esperarem o ônibus na Comunidade do Monforte Quente e que 
seja incluído na conclusão das obras dos centros de eventos de Monforte Quente e 
Viçosa um campo de bocha.APROVADO 
 
Protocolo nº 4043 - Pede-se providências no sentido de que seja construída uma 
galeria pluvial, que passa pela Rua Adalto Ferreira da Mota, descendo pela Rua José 
Conrado Vargas até a ponte que liga o Bairro Larrieu.APROVADO 
 
Protocolo nº 4060 - Pede-se providências no sentido de que seja construído uma 
escadaria no Bairro Boa Esperança, dando acesso à Escola Edson Altoé 
(PETI).APROVADO 
 
Protocolo nº 4061 - Pede-se providências no sentido de que a Prefeitura interceda 
junto aos órgãos competentes, para que seja realizada a dragagem do Rio 
Conceição.APROVADO 
 
Protocolo nº 4106 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado a 
construção de uma ponte de concreto, ligando a Comunidade de Santo Antonio à 
Comunidade de Conquista.APROVADO 
 
Protocolo nº 4234 - Pede-se providencias no sentido de que seja realizado um serviço 
de terraplanagem aonde funcionava um campo de futebol, na localidade de Cantinho 
do Céu, afim de reativá-lo.APROVADO 
 
Protocolo nº 4299 - Pede-se providencias no sentido de  que seja feita uma cobertura 
na área próxima ao parque de exposição, para que as pessoas que trabalham 
separando o lixo não precisem de trabalhar exposto ao sol.APROVADO 

 
REQUERIMENTOS 

 

 
Protocolo nº 4125 - Requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor Joaquim Luis 
Spadeto.APROVADO 
 
Protocolo nº 4343 - Requer que seja anulada a votação dos projetos da sessão 
extraordinária do dia 11 de dezembro de 2009. APROVADO 
 

MOÇÃO 
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Moção 006; Apresenta Moção de Elogio ao Senhor Márcio Bissoli e Luiz Carlos 
Merçon Vargas.APROVADO 

 
 

VEREADOR : ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA 
(RICARDO FERREIRA) 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 

 
Protocolo nº 4047- Pede-se providências no sentido de que seja realizado o conserto 
dos calçamentos das Ruas Manoel Antonio da Silva, Domingos Bortolin, Custódio 
Soares, Colmar Vieira, Rafaela Bernabé Pizzol e Antonio Belisário, localizadas no 
Bairro Nicolau de Vargas e Silva.APROVADO 
 
Protocolo nº 4048 - Pede-se providências no sentido de que seja realizada a 
construção de um abrigo  para ônibus na Rodovia Francisco Vieira de Melo, na entrada 
da Comunidade de Vargem Alegre.APROVADO 
 
Protocolo nº 4046 - Pede-se providências no sentido de que volte a funcionar 
normalmente o abastecimento de água potável no Bairro Nicolau de Vargas e 
Silva.APROVADO  
 
Protocolo nº 4058 - Pede-se providências no sentido de que seja reaberta e 
ensaibrada a estrada que liga a Comunidade de Ribeirão do Meio ao Córrego 
Cumprido.APROVADO 
 
Protocolo nº 4055 - Pede-se providências no sentido de que seja efetuada 
manutenção das estradas que liga a Comunidade de Vargem Alegre à Rodovia 
Francisco Vieira de Melo, uma saindo na propriedade do Senhor João Francisco 
Ferreira e a outra saindo na propriedade do Senhor Benone Meretto.APROVADO  
 
Protocolo nº 4062 - Pede-se providências no sentido de que sejam recolhidos os 
entulhos e lavada as Ruas do Bairro Arthur Soares.APROVADO 
 
Protocolo nº 4069 - Pede-se providências no sentido de que seja consertada a ponte 
da estrada que liga a Br. 262 à localidade conhecida como Moinho Velho.APROVADO 
 
Protocolo nº 4083 - Pede-se providências no sentido de que seja feita com urgência a 
reforma do prédio onde funciona o setor de educação, anexo a Prefeitura Municipal de 
Conceição do Castelo- ES.APROVADO  
 
Protocolo nº 4082 - Pede-se providências no sentido de que seja desobstruída, 
ensaibrada e patrolada a estrada que liga a propriedade do Senhor Genésio Cláudio da 
Silva à Comunidade de Ribeirão do Meio.APROVADO 
 
Protocolo nº 4104 - Pede-se providências no sentido de que seja consertado os 
bueiros e desobstruída a estrada que liga a Comunidade de Bom Sucesso ao lugar 
denominado Córrego da Areia Branca.APROVADO 
Protocolo nº 4122 – Pede-se providências no sentido de que o Prefeito Municipal, 
interceda junto ao Senador Renato Casagrande, afim de conseguir recursos para 
iluminar o campo society da Comunidade de Vargem Alegre.APROVADO 
 
Protocolo nº 4121- Pede-se providências no sentido de que seja reconstruído o “mata-
burro”, localizado na propriedade do Senhor José Guarnier, na estrada que liga a 
Comunidade de Angá a localidade de Monta Cavalo.APROVADO 
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Protocolo nº 4135 - Pede-se providencias no sentido de que seja, com urgência, dado 
prioridade pela administração Municipal para que se tente adquirir um terreno com as 
medidas compatíveis e para que seja construído a Quadra Poliesportiva do Bairro 
Arthur Soares.APROVADO 
 
Protocolo nº 4128 - Pede-se providencias no sentido de que seja desinterditada e 
reaberta a estrada que liga a propriedade do Senhor Dalton Pizzol até a propriedade do 
Senhor Reginaldo Daré, onde está localizada a torre de televisão do 
Município.APROVADO 
 
Protocolo nº 4158 - Pede-se providencias no sentido de que seja instalado uma linha 
de telefone adicional no Hospital Municipal Nossa Sehora da Penha.APROVADO 
 
Protocolo nº 4177 - Pede-se providencias no sentido de que seja reaberta, ensaibrada 
e que seja feitas as saídas de água na estrada que liga a propriedade do Senhor 
Camilo Cola, no Córrego de Boa Esperança à propriedade do senhor Francisco 
Custódio, no Córrego do Sabino.APROVADO 
 
Protocolo nº 4199 - Pede-se providencias no sentido de que seja removido e feito um 
novo calçamento na Rua Joaquin Cornélio Filho, no trecho que liga a residência do 
Senhor Tinoco Herpit a esquina em frente a oficina do Senhor Carlos 
Fazzolo.APROVADO 
 
Protocolo nº 4204 - Pede-se providencias no sentido de que seja ensaibrada a estrada 
que liga a rua das hortênsias até a chegada do cruzeiro, no local conhecido como 
morro do cruzeiro.APROVADO 
 
Protocolo nº 4216 - Pede-se providencias no sentido de que seja feita uma rede 
pluvial no Bairro Boa Esperança, na intersecção do loteamento antigo com o novo, em 
frente a Fardipol. APROVADO 
 
Protocolo nº 4224 - Pede-se providencias no sentido de que seja realizada a pintura 
das faixas de pedestre e dos meios fios de toda zona urbana do Município.APROVADO 
 
Protocolo 4233 - Pede-se providencias no sentido de que interceda junto ao Dertes, 
para que sejam instalados redutores de velocidade na Rodovia Mário Pizzol, sendo que 
é da vontade dos moradores da região conforme abaixo-assinado em 
anexo.APROVADO 
 
Protocolo 4251 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado a pintura da 
escola José Feriane, localizado na Comunidade de Angá.APROVADO 
 
Protocolo 4252 - Pede-se providencias no sentido de que seja promovida a limpeza 
das caixas secas, situada as margens da estrada que dá ascesso a Comunidade de 
Boa Esperança.APROVADO 
 
Protocolo 4259 -  Pede-se providências no sentido de que seja concertada a Ponte na 
Comunidade de Taquarussú, localizada em frente a Casa do Senhor Aguilar 
Mareto.APROVADO 
 
Protocolo 4303 - Pede-se providencias no sentido de que seja feito um serviço de 
desobstrução em todos os bueiros de Conceição do Castelo. APROVADO   
 
Protocolo 4314 - Pede-se providencias no sentido de que seja consertado dois bueiros 
na Comunidade de Vargem alegre.APROVADO   
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Protocolo 4315 - Pede-se providencias no sentido de que a Prefeitura possa relocar o 
poste e que seja feita o preparo da Rua Projetada, próximo a residência da família 
Belim, para a realização futura de um calçamento da mesma.APROVADO 
 
Protocolo 4318 - Pede-se providencias no sentido de que seja substituído o atual 
“mata-burro” da propriedade do Senhor Antonio Augusto Belisário, situado na estrada 
que liga a propriedade do Senhor Benone Mareto a Comunidade de Vargem alegre, por 
um de cimento.APROVADO   
 
Protocolo nº 4320 - pede-se providencias no sentido de que seja ensaibrada a rua que 
circula a APAE em direção ao morro, no local conhecido como Rua das 
Flores.APROVADO   
 
Protocolo nº 4335 - Pede-se providencias no sentido de que seja detonada a pedra 
para reabrir a estrada que liga a ponte do angá a residência do Senhor José Walter 
Feriane.APROVADO 

 
REQUERIMENTOS 

 

 
Protocolo nº 4076 - Requer que seja constituída uma Comissão Especial de 
Representação, com finalidade de representar a Câmara Municipal no X Congresso 
Brasileiro de Vereadores, Prefeito, Secretários e Assessores Municipais.APROVADO 
 
Protocolo nº 4254- Requer do Executivo cópias de diversos documentos. APROVADO 
 

MOÇÃO 
 

 
Protocolo nº 4170 - Moção nº 003/2009, Moção de profundo pesar pelo falecimento do 
Senhor Albino Coco.APROVADO 
 
Protocolo nº 4183 - Moção nº 004/2009, Moção de profundo pesar pelo falecimento do 
Senhor Lenilson Gava Azevedo.APROVADO 
 
Protocolo nº 4223 – Moção nº 005/2009, Moção de Elogio à Nadine Vargas Daré, Miss 
Brasil Ecologia Infantil.APROVADO 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

 
Protocolo nº 4044 - Cria a Comissão Especial, destinada a apurar as conseqüências 
decorrentes das chuvas intensas ocorridas no mês de janeiro de 2009, apontar 
soluções e formas de prevenção.APROVADO 

 
 

VEREADOR : CLEONE JOSÉ LORDELO BATISTA 
(CLEONE BATISTA) 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 

 
Protocolo nº 4031 - Pede-se providências no sentido de que seja calçada ou asfaltada 
a Rua José Moreira, Bairro Nicolau de Vargas.APROVADO  
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Protocolo nº 4032 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado uma 
operação tapa-buraco em todas as ruas da cidade de Conceição do Castelo-
ES.APROVADO 
 
Protocolo nº 4109 - Pede-se providências no sentido de que o Poder executivo resolva 
o problema das filas de consulta no hospital da cidade.APROVADO  
 
Protocolo nº 4110 - Pede-se providências no sentido de que seja disponibilizado um 
médico para que faça atendimento nas creches da cidade pelo menos uma vez por 
semana.APROVADO  
 
Protocolo nº 4099 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e o ensaibramento das estradas que passam pelo córrego Monte Verde e 
no córrego dos Págios, na Comunidade de Mata Fria. 
 
Protocolo nº 4176 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado a pintura e 
instalados os brinquedos das crianças na praça Oswaldo de Melo Rigo, aproveitando   
qeu está terminando a construção do campo de bocha da mesma.APROVADO  
 
Protocolo nº 4187 - Pede-se providencias no sentido de que seja construído uma pista 
de skate na praça do Bairro Nicolau, onde hoje encontra-se uma piscina.APROVADO  
 
Protocolo nº 4202 - pede-se providencias no sentido de que sejam instalados 
brinquedos para crianças na praça do Bairro Nicolau de Vargas e Silva.APROVADO 
 
Protocolo n° 4228 - Pede-se providências no sentido de que sejam disponibilizadas as 
máquinas do Pronaf e a patrol para atender a Comunidade do Monforte 
Frio.APROVADO 
 
Protocolo 4239 - Pede-se providências no sentido de que seja aberta uma rua no 
Centro de Eventos ligando à Rua Marcos Antonio Milagre, no Bairro Pedro Rigo, 
passando pelas casinhas do loteamento campo verde.APROVADO  
 
Protocolo nº 4250 - Pede-se providências no sentido de que seja criado no Município 
de Conceição do Castelo o “Programa Especial de Apoio a Pscicultura”, afim de estar 
trazendo mais uma opção de renda para os produtores rurais de nosso 
Município.APROVADO 
 
Protocolo nº 4270 - Pede-se providencias no sentido de que seja construído um 
calçamento na rua em frente a fábrica de manilha do Bairro Nicolau de 
Vargas.APROVADO 
 
Protocolo nº 4277 - Pede-se providencias no sentido de que seja construído os 
calçamentos das ruas Botafogo e Flamengo do bairro Augusto Coco.APROVADO 
 
Protocolo nº 4293 - Pede-se providências no sentido de que seja feito um serviço de 
dragagem no rio que passa pela Comunidade do Indaiá.APROVADO 
 
Protocolo nº 4339 - Pede-se providências no sentido de que seja comprado alguns 
equipamentos e substituído outros na Creche Vovo Padoani, localizada na 
Comunidade de Indaiá, alem da construção de um muro de arrimo que 
desabou.APROVADO 

 
 

VEREADOR : CARLOS EDUARDO DESTEFANI 
(EDUARDO DESTEFANI) 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 

 
Protocolo nº 4051 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e o ensaibramento da estrada que sai da Comunidade do Angá, passa 
por São José do Angá até chegar na Comunidade do Taquarussu.APROVADO  
 
Protocolo nº 4052 - Pede-se providências no sentido de que seja reconstruída a ponte 
de concreto que foi arrancada pela enchente na Comunidade do Angá, Conceição do 
castelo- ES.APROVADO 
 
Protocolo nº 4078 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
ensaibramento e patrolamento e construído bueiros na estrada que vai da Comunidade 
de Ribeirão de santa Tereza até o Tinguá. APROVADO  
 
Protocolo nº 4105 - Pede-se providências no sentido de que interceda junto ao 
Senador Renato Casagrande, a fim de conseguir recursos para iluminar os campos 
society da Comunidade de São José da bela Vista e Monforte Quente.APROVADO  
 
Protocolo nº 4112 - Pede-se providências no sentido de que seja promovido reunião 
com representantes da Igreja Católica e das Evangélicas, a fim de viabilizar a 
construção de uma capela mortuária em nossa cidade.APROVADO 
 
Protocolo nº 4116 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado a 
conclusão do ginásio de esportes da Comunidade de São José da Bela Vista. 
APROVADO  
 
Protocolo nº 4120 - Pede-se providências no sentido de que seja construída uma 
ponte na Comunidade de Ribeirão de Santa Tereza, na divisa da propriedade do 
Senhor Ernesto Destefani com a propriedade do Senhor Ézio. APROVADO  
 
Protocolo nº 4135-A- Pede-se providencias no sentido de que a Prefeitura busque 
uma solução para concerto do Mata-burro na propriedade do Senhor José 
Guarnier.APROVADO 
 
Protocolo nº 4136 - Pede-se providencias no sentido de que seja realizado o 
ensaibramento no trecho de estrada que passa por trás da Escola de Santa 
Tereza.APROVADO  
 
Protocolo nº 4137 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento, ensaibramento e que seja construídos bueiros na estrada que liga Angá 
a Santa Helena, via São José da Bela Vista, até chegar a Comunidade do 
Taquarussu.APROVADO  
 
Protocolo nº 4120 - Pede-se providências no sentido de que seja construída uma 
ponte na Comunidade de Ribeirão de Santa Tereza, na divisa da propriedade do 
Senhor Ernesto destefani com o Senhor Ezio Azevedo.APROVADO  
 
Protocolo nº 4151 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e ensaibramento da estrada que inicia atrás do campo do Angá até a 
Comunidade de Santa Bárbara, passando pela propriedade do Senhor Bellote e da 
estrada que vai de Santa Bárbara até a Comunidade do santo Antonio.APROVADO 
 
Protocolo nº 4192 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado uma 
reforma em caráter de urgência no Posto de Saúde da Comunidade de são José da 
bela Vista.APROVADO 
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Protocolo nº 4225 - Pede-se providências no sentido de que seja feito três bueiros na 
serra da estrada da Comunidade de São José da Bela Vista, no trecho da propriedade 
do Senhor José Guarnier.APROVADO  
 
Protocolo nº 4255 – Pede-se que sejam construídas as entradas dos bueiros na 
propriedade do Senhor Justino Desefani.APROVADO  
 
Protocolo nº 4281 - Pede-se providenciais no sentido de que seja realizado 
ensaibramento e que sejam construídos bueiros na estrada que liga a Igreja de 
Ribeirão de Santa Tereza a localidade de Itatiáia.APROVADO 
 
Protocolo nº 4333 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado um serviço 
de encanamento de água na Comunidade de Santa Helena.APROVADO 
 
Protocolo nº 4336 – Pede-se providências no sentido de que seja patrolada e 
ensaibrada a estrada da localidade conhecida como Monte a Cavalo, localizado no 
trecho compreendido entre a Comunidade de Angá até a junção da estrada que vai de 
Ribeirão de Santa Tereza à Comunidade de Taquarussu.APROVADO  
 
Protocolo nº 4338 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento, ensaibramento e que seja retirada as barreiras da estrada que liga a 
Comunidade do Angá à Comunidade de São José da Bela Vista.APROVADO 
 
Protocolo nº 4349 - Pede-se providências no sentido de que seja construído um posto 
de saúde na Comunidade do Angá. APROVADO   
 
Protocolo nº 4348 - Pede-se providências no sentido de que seja construído um mini-
centro de eventos na Comunidade de Ribeirão de Santa Tereza. APROVADO 
 

MOÇÃO 
 

Protocolo nº 4159 - Moção nº 002/2009, concede Moção de Elogio ao Senador 
Gerson Camata.APROVADO 

 
Protocolo nº 4304 – Moção nº 008/2009, apresenta Moção de Profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor Jose Uilsom de Melo. APROVADO 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

 
Protocolo nº 4160 - Projeto de Resolução nº 002/2009, que dispõe sobre a criação da 
Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo Municipal – Frencoop/Municipal, na 
Câmara Municipal de Conceição do Castelo – ES.APROVADO 

 
 

VEREADOR : DALTON HENRIQUE PINÃO 
(HENRIQUE PINÃO) 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 

 
Protocolo nº 4074 – Pede-se providências no sentido de que seja removido a terra que 
caiu atrás da quadra de esportes da Comunidade de Santo Antonio do 
Areão.APROVADO  
 
Protocolo nº 4084 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
transporte das serventes das escolas de Santo Antonio e Angá.APROVADO 
 
Protocolo nº 4114 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o serviço 
de pintura dos quebra-molas das ruas e da Comunidade do Angá para que eles fiquem 
sinalizados ou então que sejam trocadas por redutores de velocidade.APROVADO 
 
Protocolo nº 4115 - Pede-se providências no sentido de que seja construído um banco 
de aproximadamente 18 metros em frente ao ginásio de esportes da Comunidade de 
Santo Antonio, para que os alunos possam esperar o ônibus.APROVADO  
 
Protocolo 4166 - Pede-se providências no sentido de que a Prefeitura interceda junto 
aos técnicos responsáveis pela manutenção e funcionamento da torre de TV, para que 
se coloque em funcionamento o mais breve possível o canal de Tv Record, pois esta 
fora do ar a tempos.APROVADO  
 
Protocolo 4172 - Pede-se providências no sentido de que sejam consertados dois 
bueiros na localidade de Pedra Limpa, sendo um dentro da propriedade do Senhor Bel 
Bonicenha e outro na propriedade do Senhor Braz Sossai.APROVADO  
 
Protocolo 4180 - Pede-se providências no sentido de que o Prefeito interceda junto ao 
proprietário dos destroços de um veículo que foi deixado no estacionamento do campo 
do Caxias, em Conceição do Castelo-ES.APROVADO 
 
Protocolo 4188 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e ensaibramento da estrada que liga Santo Antonio a Monte Vídeo           
(divisa do Município), e que seja reaberta a estrada que vai até o Córrego do 
Veado.APROVADO  
 
Protocolo 4189 - Pede-se providências no sentido de que a Prefeitura promova 
estudos, afim de auxiliar a Agrifam de Monforte Frio, visando instalar a máquina 
secadora de café na Comunidade.APROVADO  
 
Protocolo 4191 - Pede-se providências no sentido de que seja feita uma reforma ou a 
substituição do ônibus, Placa:MRT 9257, que faz a linha das 
Comunidades.APROVADO  
 
Protocolo 4193 - Pede-se providências no sentido de que sejam colocadom latões de 
lixo nas Comunidades de Formoza e Monforte Frio, e que seja realizado a coleta de lixo 
quinzenalmente.APROVADO 
 
Protocolo 4195 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado a conclusão 
da obra ao lado do CRÁS, onde será o almoxarifado da Prefeitura.APROVADO 
 
Protocolo 4198 - Pede-se providências no sentido de que seja concluído o calçamento 
da rua ao lado do comercial Glícia, conhecida como “Beco da Mariquinha”, no Bairro 
Artfur Soares.APROVADO  
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Protocolo 4207 - Pede-se providências no sentido de que sejam colocados quatro 
latões de lixo, dividido entre a Creche e a escola do Indaiá, alem de dois latões na Rua 
Vitório Perim, e um no local denominado Vila do DNER, também na Comunidade do 
Indaiá.APROVADO 

 
Protocolo 4212 - Pede-se providências no sentido de que seja construído um quebra 
mola em frente a Escola e outro em frente ao Posto de Saúde da Comunidade de 
Santo Antonio, e que sejam colocadas placas de sinalização nos mesmos locais, 
obedecendo aos leis de transito vigentes atualmente.APROVADO  
 
Protocolo 4213 - Pede-se providências no sentido de que seja feito um bueiro na 
estrada principal da Comunidade de Formoza, divisa da propriedade do Senhor Danilo 
Junior Pinão e Luis Fontes, e outro na propriedade do Senhor Edsom Pizzol, próximo a 
casa do seu colono Márcio Marques.APROVADO  
 
Protocolo 4214 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e ensaibramento da estrada que vai da Comunidade do Santo Antonio do 
Areão à propriedade do Senhor Raúl Daré.APROVADO 
 
Protocolo 4215 - Pede-se providências no sentido de que seja patrolamento e 
ensaibramento da estrada que se inicia no Bar do Dé, entrada para Monforte Frio à 
propriedade do Senhor Vander Bissaco na localidade do Cantinho do Céu.APROVADO  
 
Protocolo 4226 - Pede-se providências no sentido de que seja restabelecido o 
atendimento médico na localidade de Bom Sucesso, onde era feito esse atendimento 
regularmente, através do PSF (Programa Saúde da Família).APROVADO  
 
Protocolo 4227 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e ensaibramento da estrada que vai da propriedade do Senhor Evaldo de 
Paula Farias até a propriedade do Senhor Alcides Fardim.APROVADO 
 
Protocolo 4240 - Pede-se providências no sentido de que seja realizada uma reforma 
urgente na ponte de madeira localizada em São José de Angá, e que seja concluída a 
ponte de concreto da localidade.APROVADO 
 
Protocolo nº 4243 - Pede-se providencias no sentido de que a Prefeitura mude o local 
onde fica as vacas da exposição na festa do sanfoneiro.APROVADO 
 
Protocolo nº 4248 - Pede-se providências no sentido de que seja consertado os 
bueiros da Comunidade de Mata Fria.APROVADO 
 
Protocolo nº 4249 - Pede-se providências no sentido de que sejam instaladas placas 
indicando o caminho corretamente das praias, a fim de facilitar os visitantes que 
escolhem a rota de nosso Município, evitando que os mesmos errem o caminho 
correto.APROVADO 
 
Protocolo nº 4302 - Pede-se providências no sentido de que sejam afixadas as 
cabeceiras da ponte provisória do Angá.APROVADO 
 
Protocolo nº 4311 - Pede-se providências no sentido de que seja patrolada e 
ensaibrada a estrada da localidade conhecida como Córrego do Contrato na 
Comunidade do Monforte Quente.APROVADO 
 
Protocolo 4310-A - Pede-se providências no sentido de que seja feito um bueiro no 
Córrego dos Amanços na Comunidade de Monte Vídeo. APROVADO 
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Protocolo nº 4327 - Pede-se providências no sentido de que seja solucionado o 
problema de falta de água da escola da Comunidade do Monforte Frio. APROVADO 
 
Protocolo nº 4334 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado a 
reconstrução da ponte da localidade conhecida como Conquista.APROVADO 
 
Protocolo nº 4347 - Pede-se providências no sentido de que seja realizada a 
contratação de um médico veterinário para a Prefeitura. APROVADO 
 

REQUERIMENTO 
 

 
Protocolo nº 4268 – Requer do Executivo Municipal cópias de documentos e 
informações.APROVADO  

 
 

VEREADOR : DOMINGOS LÚCIO ZANÃO 
(LÚCIO ZANÃO) 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 

 
Protocolo nº 4130 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e ensaibramento da estrada que sai da localidade de Paraguai e vai ate a 
Comunidade do Tinguá.APROVADO 
 
Protocolo nº 4131 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e ensaibramento da estrada que liga a Comunidade de Santa Luzia ao 
Município de Venda Nova do Imigrante, passando pela fazenda 
Incaper(IBC).APROVADO  
 
Protocolo nº 4152 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
ensaibramento e patrolamento da praça e das estradas da Comunidade de Santa 
Luzia, devido a 43º Festa das Frutas que realizar-se-á nos dias 22, 23 e 24 de 
maio.APROVADO  
 
Protocolo nº 4153 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado a 
construção de um Posto de Saúde na Comunidade de Santa Luzia.APROVADO  
 
Protocolo 4236 - pede-se providencias no sentido de que seja realizado um serviço de 
coleta seletiva, reciclagem e que sejam estipulados dias certos para recolhimento de 
lixo nas ruas.APROVADO 
 
Protocolo nº 4238 - Pede-se providências no sentido de que seja feito um bueiro na 
estrada do Paraguai, em frente a casa do Senhor Odílio Dalbém.APROVADO 
 
Protocolo nº 4279 - Pede-se providências no sentido de que seja realizada a 
drenagem do Córrego da Comunidade de Mata fria.APROVADO  
 
Protocolo nº 4280 - Pede-se providências no sentido de que seja construído dois 
bueiros na Comunidade de Tinguá, um em frente a propriedade do Senhor Adelsom 
Moreira e outro na propriedade da família Garbeloto.APROVADO 
 
Protocolo nº 4284 - Pede-se providências no sentido de que sejam feito bueiros para 
retirada de água na estrada de São José de Angá, da propriedade do Senhor Osmar 
Jubini á Propriedade do Senhor Edvaldo Melo.APROVADO  
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Protocolo 4300 - Pede-se providências no sentido de que sejam trocados os bancos 
do ônibus da saúde e que seja colocado insulfilme no mesmo.APROVADO  
 
Protocolo nº 4326 - Pede-se providências no sentido de que seja calçado ou asfaltado 
em frente a rodoviária de Conceição do Castelo.APROVADO  

 
 

VEREADOR : PIONANO JONATHOS CRISOSTOMO 
(PIPICO) 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 

 
Protocolo nº 4041 – Pede-se providências no sentido de que seja tapado os buracos 
da Rodovia Mário Pizzol, principalmente na ponte do Rio Conceição e em frente a 
Imigran, no km 2 e seja realizado um serviço de recolhimento de entulhos e limpeza de 
ruas em toda a cidade de Conceição do Castelo- ES.APROVADO 
 
Protocolo nº 4098 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o conserto 
da ponte do Córrego dos Minetes, localizado na Comunidade de Mata 
Fria.APROVADO 
 
Protocolo nº 4050 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e o ensaibramento das estradas que liga as Comunidade de Caetetu, 
São Bento, Cantinho do Céu e Bom Sucesso.APROVADO 
 
Protocolo nº 4054 - Pede-se providências no sentido de que seja estendido o quebra-
molas localizado em frente ao campo do Caxias castelense clube.APROVADO  
 
Protocolo nº 4059 - Pede-se providências no sentido de que sejam disponibilizados os 
materiais constante no ofício em anexo, para que a UMEI “H.L.Lorentzen”, possa 
trabalhar com condições e bom ensino.APROVADO  
 
Protocolo nº 4067 - Pede-se providências no sentido de que seja construída uma 
lombada (quebra-molas), em frente à Escola de Monforte Frio.APROVADO  
 
Protocolo nº 4066 - Pede-se providências no sentido de que seja terminado o 
calçamento da Rua Manoel Silvestre Silva.APROVADO  
 
Protocolo nº 4065 - Pede-se providências no sentido de que seja consertado o 
calçamento no Bairro Pedro Rigo.APROVADO  
 
Protocolo nº 4064 - Pede-se providências no sentido de que seja ampliada a parede 
da quadra da Escola “Edson Altoé” (PETI), que a mesma seja cercada e tenha o seu 
pátio calçado.APROVADO  
 
Protocolo nº 4063 - Pede-se providências no sentido de que seja construída uma 
escadaria no Bairro Pedro Rigo, dando acesso ao loteamento Campo 
Verde.APROVADO  
 
Protocolo nº 4068 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o serviço 
de reparo na passarela localizada próximo ao Hospital Municipal, que da acesso do 
Bairro Pedro Rigo para o Arthur Soares e vice-versa.APROVADO 
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Protocolo nº 4080 -  Pede-se providências no sentido de que seja construído três 
lombadas na Av. José Grilo, Centro, Conceição do Castelo- ES, sendo um em frente ao 
mercado do Dé, outro em frente a Padaria Nosso Pão e o ultimo em frente a Agência 
do Correio.APROVADO  
 
Protocolo nº 4079 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado a capina 
de matos na estrada localizada acima do Posto Cachoeirinha.APROVADO 
 
Protocolo nº 4097- Pede-se providências no sentido de que seja feita a manutenção 
do calçamento da Comunidade de Mata fria e que seja implantado Lombadas, neste 
mesmo trecho.APROVADO  
 
Protocolo nº 4102 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o conserto 
da ponte perto dos Pinholatos, em Alto Ribeirão.APROVADO 
 
Protocolo nº 4117 - Pede-se providências no sentido de que seja construído um 
quebra-molas em frente ao bar do Dé, na Comunidade de Monforte 
Quente.APROVADO  
 
Protocolo nº 4118 - Pede-se providências no sentido de que seja construído um bueiro 
em frente a propriedade do Senhor Lico Pizzol, assim como consertar os buracos da 
estrada na localidade de Formoza e consertar as saídas do asfalto para as estradas de 
terra.APROVADO  
 
Protocolo nº 4119 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o serviço 
de limpeza na área de lazer do Bairro Larrieu, localizado próximo a casa do Nego do 
Táxi, e também no beco que sai desta área e leva ate a Rua.APROVADO  
 
Protocolo nº 4132 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado a 
complementação do calçamento na Rua Adalton Ferreira da Mota, levando ate a nova 
sede da APAE – Associação de Pais e Amigos de Excepcionais.APROVADO  
 
Protocolo nº 4133 - Pede-se providencias no sentido de que seja construído dois 
abrigos de ônibus, sendo um na encruzilhada do Senhor Valdomiro Gonçalves Leite e 
outro na encruzilhada do Senhor Jotalino Alves Ribeiro.APROVADO 
 
Protocolo nº 4134 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado 
corretamente a manutenção das Ambulâncias deste Município. APROVADO 
 
Protocolo nº 4139 - Pede-se providencias no sentido de que seja contratado um 
médico ortopedista para o hospital de Conceição.APROVADO  
 
Protocolo nº 4140 – Pede-se providencias no sentido de que seja realizada a venda 
de passagens e que tenha um ponto de ônibus no Bairro Nicolau de Vargas e 
Silva.APROVADO  
 
Protocolo nº 4226 - Pede-se providencias no sentido de que seja reconstruído o abrigo 
de ônibus da Formoza, para que o mesmo fique da mesma altura do 
asfalto.APROVADO   
 
Protocolo nº 4127 - Pede-se providencias no sentido de que seja construído uma 
passarela para caminhada da sede do Município à Comunidade do Indaiá, e da sede à 
propriedade do Senhor Arcênio Falqueto.APROVADO  
 
Protocolo nº 4150 - Pede-se providências no sentido de que seja terminado o 
calçamento que vai da Ponte do Bairro Arthur Soares à Cerâmica.APROVADO  



  
  

 

 

 CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCEEIIÇÇÃÃOO  DDOO  CCAASSTTEELLOO  
 

21 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCEEIIÇÇÃÃOO  DDOO  CCAASSTTEELLOO  
EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

Av. José Grilo-152-Centro –   Fone- 0XX-27-547-1310 –   Fax- 0XX-27-547-1201 

 
Protocolo nº 4163 - Pede-se providências no sentido de que seja consertado um 
bueiro próximo a propriedade do Senhor Oswaldo de Melo Rigo, situado na 
Comunidade do Ribeirão do Meio.APROVADO 
 
Protocolo nº 4167 - Pede-se providências no sentido de que seja asfaltada a praça da 
Igreja, bem como a estrada que leva ao cemitério da Comunidade de Ribeirão do 
Meio.APROVADO  
 
Protocolo nº 4173 - Pede-se providências no sentido de que seja construída guaritas 
em todo o Município para acomodar os guardas Municipais.APROVADO  
 
Protocolo nº 4178 - Pede-se providencias no sentido de que seja reformado o outdoor, 
localizado no pórtico do trevo do Indaiá, referente ao agroturismo em Conceição do 
castelo – ES.APROVADO  
 
Protocolo nº 4179 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o conserto 
da Rua em frente a casa do Senhor José Luiz da Cruz, no Bairro Boa 
Esperança.APROVADO 
 
Protocolo nº 4182 - Pede-se providências no sentido de que seja notificada a empresa 
Transprimo, para que a mesma promova o conserto da tampa da caixa, que esta 
localizada no passeio em frente a garagem de seus ônibus, localizada na Av. José 
Grilo.APROVADO 
 
Protocolo nº 4184 - Pede-se providências no sentido de que seja reaberta, ensaibrada 
e patrolada a estrada que liga o Alto Angá à Viçosa, perto da usina hidrelétrica, 
passando pela propriedade do Senhor Lauro Edvar Lopes.APROVADO 
 
Protocolo nº 4194 - Pede-se providências no sentido de que seja retirada a terra que 
foi cavada atrás da Igreja da Formosa, e que seja feita uma retirada de água em frente 
a casa do Senhor Francisco Dável, na mesma Comunidade.APROVADO 
 
Protocolo nº 4196 - Pede-se providências no sentido de que seja construída uma 
parede na quadra do Monforte Frio, a fim de separar os banheiros masculinos e 
femininos, e que seja instalado um bebedouro no local.APROVADO 
 
Protocolo nº 4203 - Pede-se providências no sentido de que sejam instalados 
brinquedos para criança na praça do Bairro Pedro Rigo e Boa Esperança.APROVADO 
 
Protocolo nº 4208 - Pede-se providências no sentido de que seja cercado a área onde 
esta localizado o depósito de lixo de Conceição, próximo a localidade do Posso 
Fundo.APROVADO 
 
Protocolo nº 4209 - Pede-se providências no sentido de que a Prefeitura solicite junto 
a Cesan que chegue com a rede de abastecimento de água em todo o Bairro Arthur 
Soares.APROVADO 
 
Protocolo nº 4210 - Pede-se providências no sentido de que seja instalados dois 
postes de energia na Rua Alcides Guarnier, Centro.APROVADO 
 
Protocolo nº 4211 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado um serviço 
de contenção nos barrancos da cabeceira da ponte do Bairro Arthur 
Soares.APROVADO 
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Protocolo nº 4217 - Pede-se providências no sentido de que o Prefeito Municipal, 
interceda junto ao Secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, para que seja 
instalada em nosso Município a “Casa da Cultura”, criada no ano de 1994, pela Lei 
Municipal nº 510, conforme anexo, a qual determinou a criação e implantação da 
referia casa.APROVADO 
 
Protocolo nº 4219 - Pede-se providências no sentido de que seja levantado o 
calçamento na cabeceira da ponte do Bairro Larrieu, em frente a casa do Senhor José 
Daud.APROVADO 
 
Protocolo nº 4220 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
ensaibramento e patrolamento da estrada que sai da Comunidade do Caetetu à 
localidade de Córrego Grande.APROVADO 
 
Protocolo nº 4229 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado um projeto 
de padronização de todas as calçadas do município.APROVADO 
 
Protocolo nº 4230 - Pede-se providências no sentido de que seja construída duas 
rotatórias, uma em frente a Escola “Aldy Soares” e outra em frente a Praça dois 
Amigos, próximo ao Banco do Brasil, afim de reorganizar o transito da 
cidade.APROVADO 
 
Protocolo nº 4231 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado a reforma 
....... do indaiá e que sempre realize sua manutenção.APROVADO 
 
Protocolo nº 4241 - Pede-se providências no sentido de que a Prefeitura identifique 
todos os carros oficiais pertencente ao Município, conforme especificado na Lei 391 de 
1992.APROVADO 
 
Protocolo nº 4244 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e ensaibramento nas ruas localizadas no loteamento campo verde, onde 
fica localizadas as casinhas populares.APROVADO 
 
Protocolo nº 4232 - Pede-se providências no sentido de que seja construído um 
passeio e um muro de arrimo com cerca de oitenta centímetros de altura, do 
supermercado Parati à primeira casa localizada no loteamento Campo Verde do Bairro 
Pedro Rigo.APROVADO 
 
Protocolo nº 4278 – Pede-se providências no sentido de que sejam identificadas e 
sinalizadas com uma pintura adequada as rampas e estacionamento para cadeirantes, 
alem de adaptar o acesso dos mesmos em todos os prédios e repartições públicas do 
Município.APROVADO 
 
Protocolo nº 4283 - Pede-se providências no sentido de que seja instalado um poste 
com lâmpada para iluminação pública na rua Américo Moreira, no Bairro Nicolau de 
Vargas e Silva.APROVADO 
 
Protocolo nº 4301 - Pede-se providências no sentido de que seja ensaibrada e 
patrolada a estrada que inicia-se na Propriedade do Senhor Arcênio Falqueto e vai até 
a propriedade do Senhor Eleomar Maretto.APROVADO 
 
Protocolo nº 4309 - Pede-se providencias no sentido de que seja realizado 
ensaibramento e patrolamento e que sejam feitas as saídas de água nas estradas do 
Ribeirão do Meio e Córrego Cumprido, passando pela localidade onde reside o Sr. 
Artivo.APROVADO 
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Protocolo nº 4312 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado 
patrolamento e ensaibramento na estrada do Monforte Frio.APROVADO 
 
Protocolo nº 4337 - Pede-se providências no sentido de que seja construído um muro 
de arrimo nas casinhas do loteamento Campo Verde, no Bairro Pedro 
Rigo.APROVADO 

 
REQUERIMENTOS 

 

 
Protocolo nº 4085 - Requer que seja os servidores que estão fora de seu cargo de 
origem rebaixados à seus cargos e que seja realizado imediatamente o concurso 
público e que seja encaminhado a Câmara a relação de cargos providos de concurso. 
APROVADO 
 
Protocolo 4206 - Requer cópias de diversos documentos.APROVADO 
 
Protocolo nº 4257- Requer que seja encaminhado ao Poder Legislativo prestação de 
contas detalhada da XVIII Festa do Sanfoneiro. APROVADO 
 
Protocolo nº 4294 - Requer cópias de diversos documentos. APROVADO 
 
Protocolo nº 4295 - Requer Cópias de documentos e informações.APROVADO 
 
Protocolo nº 4144 - Requer informações sobre cargos comissionados e estagiários. 
 

MOÇÃO 
 

 
Protocolo nº 4142 - Moção nº 001, Moção de Elogio ao Promotor de Justiça Dr. 
Zenaldo Baptista de Souza.APROVADO  
 
 
Protocolo 4289/2009; Moção nº 007/2009, apresenta Moção de Profundo Pesar pelo 
falecimento do Senhor Antonio Firmo Maretto.APROVADO 
 

PROJETO DE LEI 
 

 
Protocolo nº 4046 – Reconhece de “Utilidade Pública Municipal” a Associação de 
Trabalhadores com Ideal Voluntário em atenção Social -ATIVAS   
 

 
VEREADOR : SAULO MARETO 

(SAULO MARETO) 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 

 
Protocolo nº 4056 – Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
melhoramento da estrada que liga a Comunidade do Monte Vídeo à Comunidade de 
São José da Bela Vista.APROVADO  
 
Protocolo nº 4057 - Pede-se providências no sentido de que seja reconstruído abrigo 
de ônibus da Comunidade do Taquarussú.APROVADO  
 
Protocolo nº 4099 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e ensaibramento das estradas que passa pelo Córrego Monte Verde e no 
Córrego dos Págios na Comunidade de Mata Fria.APROVADO  
 
Protocolo nº 4107 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado serviço de 
roçagem dos matos, para desimpedir a estrada que liga Pinga Fogo a Comunidade de 
Mata fria.APROVADO  
 
Protocolo nº 4138 – Pede-se providencias no sentido de que seja desentupido um 
bueiro na Comunidade do Taquarussu, próximo a residência do Senhor José 
Mareto.APROVADO  
 
Protocolo nº 4185 - Pede-se providencias no sentido que seja realizado o 
ensaibramento e patrolamento da estrada que sai da Comunidade do Taquarussu e vai 
até a localidade de Manga Larga.APROVADO  
 
Protocolo nº 4218 - Pede-se providencias no sentido de que seja construído um abrigo 
de ônibus na localidade do Pinga Fogo, na entrada para Comunidade da Mata 
fria.APROVADO 
 
Protocolo nº 4290 - Pede-se providencias no sentido de que seja construído uma 
passarela para pedestres na ponte do taquarussu.APROVADO. 
 
Protocolo nº 4296 - Pede-se providencias no sentido de que seja constituída uma 
comissão especial para elaborar um novo projeto de Lei, a ser encaminhado ao Poder 
Legislativo para estudo e aprovação dispondo sobre estatuto dos servidores públicos 
municipais. APROVADO. 
 
Protocolo nº 4325 - Pede-se providencias no sentido de que seja feito um bueiro, 
próximo a igreja da Comunidade de Ribeirão de Santa Tereza, perto da casa do 
Senhor João Marcos Fiores. APROVADO 
 

 
VEREADOR : SEBASTIÃO DA SILVA VARGAS 

(TIÃO VARGAS) 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 

 
Protocolo nº 4049 – Pede-se providências no sentido de que seja designado um 
ônibus exclusivo para fazer o transporte dos estudantes da Faculdade de 
Castelo.APROVADO  
 
Protocolo nº 4053 - Pede-se providências no sentido de que seja realizado o 
patrolamento e ensaibramento da estrada que vai de Conceição do Castelo à 
Comunidade de Ribeirão da Conceição.APROVADO  
 
Protocolo nº 4077 - Pede-se providências no sentido de que seja instalado lixeiras por 
toda a cidade de Conceição do Castelo-ES.APROVADO  
 
Protocolo nº 4111 - Pede-se providências no sentido de que seja disponibilizado um 
Dentista no Posto de saúde a noite, das 18:00 às 22:00 horas, para as pessoas que 
trabalham durante o dia.APROVADO  
 
Protocolo nº 4181 - Pede-se providências no sentido de que seja tornado obrigatório o 
uso do café como alimento integrante do cardápio da merenda escolar, destinado aos 
alunos regularmente matriculados na rede pública Municipal de ensino. APROVADO  
 
Protocolo nº 4331 - Pede-se providências no sentido de que seja realizada a limpeza 
das ruas da Comunidade do Indaiá, devido as fortes enchentes que atingiu a 
mesma.APROVADO 
 
Protocolo nº 4245 – Pede-se providências no sentido de que seja reativado a Unidade 
Móvel do Município a fim de atender as comunidades rurais e as escolas.  
 
 

REQUERIMENTOS 
 

 
Protocolo nº 4164 – Requer do Executivo Municipal cópias de diversos 
documentos.APROVADO 
 

 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
PROJETO DE LEI 

 

 
Projeto de Lei 050/2008 – Dispõe sobre a denominação de rua no bairro Pedro Rigo, 
Conceição do Castelo-ES.APROVADO 

 
Projeto de Lei 001/2009 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com 
a APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Conceição do Castelo-
ES.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 002/2009 – Autoriza o Poder Executivo a subvencionar 
entidades.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 003/2009 - Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder 
servidor público efetivo à Justiça Eleitoral.APROVADO COM EMENDA 
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Projeto de Lei nº 004/2009 – Altera a Lei que instituiu o Programa de Atendimento ao 
Produtor Rural do Município de Conceição do Castelo- ES. Devolvido ao 
Autor.DEVOLVIDO AO AUTOR 
 
Projeto de Lei nº 005/2009 – Altera a Lei Municipal nº 701, de 29 de dezembro de 
1999.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 006/2009 - Concede abono salarial aos servidores públicos do 
Município de Conceição do Castelo- ES.APROVADO COM EMENDA 
 
Projeto de Lei nº 007/2009 - Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.301, de 02 de 
janeiro de 2009.APROVADO  
 
Projeto de Lei nº 008/2009 - Autoriza contratação de servidor por tempo determinado 
para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse 
público.APROVADO COM EMENDA 
 
Projeto de Lei nº 009/2009 - Dispõe sobre a criação do Conselho Interativo de 
Segurança Pública do Município de Conceição do Castelo-ES.APROVADO  
 
Projeto de Lei nº 010/2009 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 
com INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão 
Rural.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 011/2009 - Dispõe sobre alteração de códigos de nomenclatura de 
receitas e criação de unidade gestora de saúde, na Lei Orçamentária anual de 
2009.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 012/2009 - Promove a revisão geral anual dos vencimentos dos 
servidores pública municipais.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 013/2009 – Altera a Lei Municipal nº 1.177/2007, de 20 de agosto de 
2007, alterada pela Lei Municipal nº 1.206, de 27 de novembro de 2007, dando nova 
redação ao Art. 10, caput, § 2º, 3º e 4º.APROVADO COM EMENDA 
 
Projeto de Lei nº 014/2009 - Cria Conselho Municipal da Juventude de Conceição do 
Castelo.APROVADO COM EMENDA 
 
Projeto de Lei nº 015/2009 - Autoriza a locação de imóvel para funcionamento da 
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 016/2009 - Autoriza a locação de imóvel para funcionamento do 
Projeto Sapeca.APROVADO COM EMENDA 
 
Projeto de Lei nº 017/2009 - Autoriza a locação de imóvel para funcionamento de 
Secretarias e Setores da administração pública Municipal. DEVOLVIDO AO AUTOR 
 
Projeto de Lei nº 018/2009 - Autoriza a locação de imóvel para funcionamento da 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 019/2009 – Institui o Programa de fortalecimento da Agricultura 
Familiar e do Produtor Rural do Município de Conceição do Castelo.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 020/2009 - Altera os artigos 5º e 7º da Lei Municipal nº 1.158, de 25 
de junho de 2007.APROVADO 
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Projeto de Lei nº 021/2009 - Autoriza a locação de imóvel para funcionamento do 
Projeto Sentinela.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 022/2009 - Reconhece de Utilidade Pública Municipal a Associação 
Comunitária dos moradores do Bairro Arthur Soares.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 023/2009 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 
para implantação do Programa Estadual de microcrédito Espírito Santo –                        
“NOSSOCRÉDITO”.APROVADO 
 
Projeto de lei nº 024/2009 - Autoriza a locação de imóvel para funcionamento de 
Conselho Tutelar.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 025/2009 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 
com a Unidade de Polícia Judiciária e com o Destacamento da Polícia Militar deste 
Município.APROVADO COM EMENDA 
 
Projeto de Lei nº 026/2009 - Dispõe sobre a organização do Fundo Municipal de 
Saúde instituído pela Lei Municipal nº 367, de 23 de setembro de 1991.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 027/2009 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir 
mensalmente com a entidade nacional de representação dos Municípios. APROVADO 
COM EMENDA 
 
Projeto de Lei nº 028/2009 - Dispõe sobre autorização para abertura de crédito 
adicional especial.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 029/2009 - Autoriza a locação de imóvel para funcionamento de 
Secretarias e Setores da administração pública Municipal.APROVADO 
 
Projeto de lei nº 030/2009 - Dispõe sobre calendário de festas e eventos do Município 
de Conceição do Castelo – Es.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 031/2009 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 
de Cooperação Financeira e de conjugação de esforços com os conselhos de 
desenvolvimento comunitários, associações de moradores ou associações de 
produtores rurais para a realização de festas e eventos.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 033/2009 – Altera a Lei que instituiu o Serviço de Inspeção Municipal 
(S.I.M.).APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 034/2009 - Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentária para exercício financeiro de 2010.APROVADO COM EMENDA 
 
Projeto de Lei nº 035/2009 - Autoriza a contratação de servidor por tempo 
determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse 
público.DEVOLVIDO AO AUTOR 
 
Projeto de Lei nº 036/2009 - Altera a Lei Municipal nº 1.274, de 26 de agosto de 
2008.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 037/2009 - Autoriza a locação de imóvel com o objetivo de 
implantação de um centro de acesso a tecnologias para inclusão social – 
CATIS.APROVADO 
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Projeto de Lei nº 038/2009 – Cria o sistema de controle interno no Município de 
Conceição do castelo ES, como órgão integrante da administração 
Municipal.DEVOLVIDO AO AUTOR 
 
Projeto de Lei nº 039/2009 - Altera o artigo 5º da Lei Municipal nº 1.158, de 25 de 
junho de 2007.APROVADO 
 
Projeto de lei nº 040/2009 - Dispõe sobre autorização para firmar 
convênio.APROVADO COM EMENDA 
 
Projeto de Lei nº 041/2009 - Reconhece de utilidade pública Municipal a Associação 
Comunitária dos Moradores do Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 042/2009 - Dispõe sobre autorização para firmar convênio com a 
Associação Montanhas Capixabas, Turismo e Eventos.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 042-A/2009 - Institui ticket-feira.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 043/2009 – Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento 
junto ao Banco do Brasil S/A .DEVOLVIDO AO AUTOR 
 
Projeto de Lei nº 043-A/2009 - Dispõe sobre autorização para abertura de crédito 
adicional suplementar.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 044/2009 – Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento 
junto ao Banco do Brasil S/A .DEVOLVIDO AO AUTOR 
 
Projeto de Lei nº 045/2009 - Dispõe sobre autorização para abertura de créditos 
adicionais especiais.APROVADO COM EMENDA 
 
Projeto de Lei nº 055/2009 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2010 
a 2013.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 056/2009 - Altera artigos da Lei nº 030/1980. APROVADO 
 
Projeto de Lei 057/2009 - Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a 
AGRIFAM. APROVADO. 
 
Projeto de Lei nº 058/2009 - Altera a Lei Municipal nº 701, de 29 de dezembro de 
1999, com redação dada pela Lei Municipal nº 1.306, de 17 de fevereiro de 
2009.REJEITADO. 
 
Projeto de Lei nº 059/2009 - Autoriza custeio integral do PSF – Programa Saúde da 
Família. APROVADO COM EMENDA 
 
Projeto de Lei nº 060/2009- Autoriza a alienação de bens públicos.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 061/2009 - Autoriza a contratação de servidor por tempo 
determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse 
público para exercício financeiro de 2010.  APROVADO. 
 
Projeto de Lei nº 064/2009 - Dispõe sobre a concessão de auxílio natalidade a 
gestantes.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 065/2009 - Altera Lei Municipal nº 572/1996.APROVADO 
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Projeto de Lei nº 066/2009 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 
com a APAE – Associação de Pais e Amigos de Excepcionais. 
 
Projeto de Lei nº 067/2009 - Dispõe sobre abertura de créditos adicionais 
suplementares.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 068/2009 - Autoriza o Poder Executivo adquirir imóvel rural. 
 
Projeto de Lei nº 072/2009 - Autoriza a contratação de servidor por tempo 
determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse 
público para exercício financeiro de 2010. 
 
Projeto de lei nº 073/2009 - Altera Lei Municipal nº 1.345, de 01 de julho de 2009, que 
institui o Ticket – Feira.DEVOLVIDO AO AUTOR. 
 
Projeto de Lei nº 074/2009 - Reconhece de Utilidade Pública Municipal o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário  de Formosa.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 075/2009 - Autoriza o Município a custear despesas de hospedagens 
e alimentação.APROVADO 
 
Projeto de Lei nº 078/2009 - Dispõe sobre abertura de créditos adicionais 
suplementares. APROVADO 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

 
 
Projeto de Lei Complementar 0001/2009 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº 
002/1994 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre o regime jurídico de seus 
servidores.APROVADO 
 
Projeto de Lei Complementar 0002/2009 – Dispõe sobre o Plano Diretor do Município 
de Conceição do Castelo-ES. ARQUIVADO EM 31/12/2009. 
 

 


