Câmara Municipal de Descalvado
REGISTRO DE FREQÜÊNCIA DE VEREADORES
Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993

15ª Sessão Ordinária
Data: 09 de maio de 2016, segunda-feira,
com início previsto para as 20:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................09 de maio de 2016
PRESIDENTE:- ...............................Helton Antonio Venancio
1ª SECRETÁRIA:-...........................Ana Paula Peripato Guerra
2º SECRETÁRIO:- ..........................José Augusto Cavalcante Navas
VEREADORES
PRESENTES:
Adilson
Gonçalves;
Anderson
Aparecido Sposito; Argeu Donizetti Reschini; Edevaldo Benedito
Guilherme Neves; José Dias Bolcão; Luiz Carlos Vick Francisco;
Rubens Algarte de Rezende; e Sebastião José Ricci.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: Ofício n.º 05/16, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile, encaminhando Balancete
Financeiro do mês de abril do exercício corrente, referente às contas
deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar.II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO:- 28/16, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial a dotação orçamentária do corrente exercício,
no valor de R$ 319.552,03 (trezentos e dezenove mil, quinhentos e
cinquenta e dois reais e três centavos), para aplicação dos saldos
remanescentes do exercício anterior e distribuição de valor visando a
aquisição de produtos para sinalização de trânsito.III – MOÇÕES DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADAS DE DELIBERAÇÃO: - 05/16, de
autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta imorredouros
agradecimentos ao Cabo PM Edilson Luis Poiatti, pelos trabalhos
dedicados à sua cidade natal Descalvado, congratulando-o efusivamente
pelas eminentes atividades exercidas durante os 26 anos e 04 meses
como policial militar em nossa cidade.- 06/16, de autoria do Vereador Luiz
Carlos Vick Francisco, congratula o descalvadense 3º Sargento PM Edson

Luis Marini, que por 26 anos e 04 meses honrou nossa cidade com sua
brilhante atuação como Cabo da Polícia Militar de nossa urbe, protegendo
e mantendo a ordem em nosso município.IV – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES:Indicação:- 151/16,
reivindica ao Prefeito Municipal que disponibilize álcool gel nas escolas
para evitar a transmissão do Vírus H1N1, visto a chegada do inverno e a
quantidade reduzida de vacinas concedidas pelo governo do Estado,
conforme especifica.ANA PAULA PERIPATO GUERRA:Indicação:152/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que
denomina “Professora Cacilda de Lourdes Gallo Guimarães” o Bloco
Cultural existente no Centro de Convivência “Professora Maria Aparecida
Fioroni Kastein”, como homenagem póstuma, em virtude de sua grandiosa
e inigualável contribuição para a arte e cultura em nossa
cidade.ANDERSON APARECIDO SPOSITO:Indicação:- 157/16, solicita
ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
melhorias na pista de atletismo do Ginásio de Esportes, onde diariamente
inúmeras pessoas praticam corrida e caminhada, conforme
especifica.EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVES:
Indicação:- 159/16, requer ao Prefeito Municipal a construção de
cobertura nos pontos de ônibus de nosso Município que ainda não
dispõem dessa benfeitoria, e que sejam realizadas melhorias nos já
existentes, principalmente nos mais utilizados pelos usuários do
transporte coletivo.HELTON ANTONIO VENÂNCIO:Indicação:- 156/16,
pede ao Prefeito Municipal providências com relação ao imóvel localizado
na Rua das Petúnias, no Parque Morada do Sol, que foi cedido à
Municipalidade pela C.D.H.U, porém, devido à falta de uso, tornou-se
frequentado por vândalos e usuários de drogas, consoante aduz.JOSÉ
AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS:Requerimento:- 49/16, solicita à
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH informações
sobre a aquisição de hidrômetros nos anos de 2014, 2015 e 2016. Pede,
ainda, informações referentes à demanda e previsão de instalação dos
equipamentos.Indicação:- 158/16, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, anteprojeto de lei
que
dispõe
sobre
o
Programa
Municipal
de Desenvolvimento Econômico Social e de Geração de Emprego e
Renda, no âmbito do Município de Descalvado e dá outras
providências.JOSÉ DIAS BOLCÃO:Indicação:- 154/16, reivindica ao
Chefe do Poder Executivo que determine a limpeza do passeio público em
trechos do prolongamento da Rua Presidente Kennedy, visto que o mato
obriga os transeuntes a circularem pelo leito da rua, expondo-se a riscos
de acidentes.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimento:- 50/16,
requer ao Chefe do Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis os
comprovantes de pagamento das guias de repasse aos órgãos sindicais
que são descontadas anualmente dos servidores municipais, bem como a
lista com os nomes dos funcionários que são associados ao Sindicato dos
Servidores
Públicos
Municipais
de
Descalvado,
conforme
aduz.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 153/16, solicita ao Prefeito

Municipal que disponibilize veículo para condução dos pacientes com
deficiência que fazem fisioterapia, de acordo com o Decreto nº 7.611, de
17 de novembro do ano de 2011, na forma que especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Edevaldo
Benedito Guilherme Neves; Argeu Donizetti Reschini; Sebastião José
Ricci; Ana Paula Peripato Guerra; e, por fim, Anderson Aparecido Sposito.
O pronunciamento na íntegra dos Vereadores encontra-se em registro
audiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DOS VEREADORES PRESENTES, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 27/16, denomina “Godofredo José Casati
Junior” a Quadra Poliesportiva do Ginásio de Esportes “Oswaldo
Cardoso”, localizado no Município de Descalvado. O Presidente abriu
prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou
contra a matéria. Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto 27/16 foi
aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Vale-se
ressaltar que, durante a leitura das indicações e requerimentos até o fim
desta sessão, ausentou-se do Plenário o Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, razão pela qual o mesmo não participou da votação deste
projeto.Por fim, o Presidente informou que a 16ª sessão ordinária será
realizada no dia 16 de maio de 2016, segunda-feira, com início às 20
horas. Assim, nada mais havendo para ser tratado, o Senhor Presidente
encerrou a presente sessão, da qual, para constar, é lavrada a presente
ata que, depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. O
pronunciamento e apartes na íntegra dos Vereadores encontram-se em
registro áudio visual, conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de
1.998.

Helton Antonio Venancio
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

