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

21ª Sessão Ordinária
Data: 20 de junho de 2016, segunda-feira,
com início previsto para as 20:00 horas
Nesta sessão ordinária não esteve presente a Vereadora Ana Paula
Peripato Guerra.

Câmara Municipal de
Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................20 de junho de 2016
PRESIDENTE:- ...............................Helton Antonio Venancio
1ª SECRETÁRIA:-.................José Augusto Cavalcante Navas (Ad hoc)
2º SECRETÁRIO:- .......................Sebastião José Ricci (Ad hoc)
VEREADORES
PRESENTES:
Adilson
Gonçalves;
Anderson
Aparecido Sposito; Argeu Donizetti Reschini; Edevaldo Benedito
Guilherme Neves; José Dias Bolcão; Luiz Carlos Vick Francisco; e
Rubens Algarte de Rezende.
VEREADOR AUSENTE: Ana Paula Peripato Guerra
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente informou a todos que a Vereadora Ana Paula Peripato
Guerra não está presente nesta sessão devido a compromissos
inadiáveis. Depois, convidou o Vereador Pastor Adilson Gonçalves para
ler um texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 29/16, dá nova redação ao Artigo 1º da Lei Municipal
n.º 3.727, de 03 de setembro de 2013, procede a revogação das Leis
Municipais n.º 3.726, de 03 de setembro de 2013, 3.818, de 03 de junho
de 2014 e 3.927, de 12 de junho de 2015, e autoriza o Poder Executivo
conceder direito de uso com fins de doação com encargos, na forma que
especifica.II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON
GONÇALVES Indicações:- 222/16, reivindica ao Prefeito Municipal que
promova campanha de incentivo a adoção de cães e gatos, em parceria
com empresas do ramo de alimentos para animais e clínicas veterinárias
de nosso Município, com intuito de encontrar um lar para os animais

abandonados, conforme especifica.- 223/16, reitera solicitação ao Chefe
do Poder Executivo para que, juntamente com a Comissão Municipal de
Trânsito – COMUTRAN, procedam a sinalização de solo na Avenida Bom
Jesus, com o objetivo de disciplinar o trânsito naquela via de grande fluxo
de veículos.- 224/16, reitera pedido ao Poder Executivo para estudos no
sentido de instalar um posto da Polícia Militar no Bairro Bosque do
Tamanduá, a fim de oferecer maior segurança aos munícipes que lá
residem.ARGEU DONIZETTI RESCHINI Indicações: - 219/16, solicita à
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos a construção de calçamento em ambas as laterais da
Rua São Carlos, no Bairro São Sebastião, pois os pedestres são
obrigados a transitar pelo leito da via, expondo-se a riscos de acidentes.220/16, pede ao Prefeito Municipal que junto ao órgão competente
desenvolva projeto de ajardinamento e toda estrutura necessária no
canteiro central da Avenida das Flores, no Parque Morada do Sol, pois o
íngreme barranco não permite que os pedestres atravessem de uma via a
outra, conforme especifica. EDEVALDO BENEDITO GUILHERME
NEVES Indicação: - 221/16, pede ao Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, Prefeito Municipal, estudos para implantação de ciclovia e
pista de caminhada na extensão da Perimetral Cezar Martinelli, visando
incentivar os cidadãos à prática de exercícios, além de oferecer maior
segurança aos transeuntes e ciclistas. JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE
NAVAS Requerimento: - 66/16, requer ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que, no tempestivo prazo
legal, envie a esta Casa de Leis cópia da prestação de contas do Festival
Sertanejo “Mega Show de Rádio”. JOSÉ DIAS BOLCÃO Indicação: 218/16, reivindica ao Prefeito Municipal a inauguração das quadras
poliesportivas da EMEF “Prof.º Andrelino Casare” e EMEF “Prof.ª Maria
Sylvia Traldi de Marco”, que foram reformadas para melhor atender às
crianças e adolescentes. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Requerimento: - 65/16, requer à Secretaria Municipal de Educação e
Cultura que informe a razão pela qual não são funcionários efetivos, mas
sim estagiários, que acompanham os alunos nos ônibus em viagens
intermunicipais, consoante aduz. Indicação: - 217/16, reivindica ao Chefe
do Poder Executivo que realize parceria com o grupo de kart de
Descalvado, que organiza treinos e competições no Kartódromo Municipal
“Ayrton Senna da Silva”, para que juntos consigam conciliar a manutenção
do local, evitando, assim, as constantes reclamações por parte da
população. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI Indicação: - 216/16, encaminha ao
Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação de Ecoponto no Município
de Descalvado, para descarte de materiais, na forma que especifica.
Registra-se que no decorrer da leitura das proposituras a encaminhar,
ausentou-se do Plenário o Vereador Anderson Aparecido Sposito.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Rubens Algarte de Rezende, Edevaldo
Benedito Guilherme Neves, José Dias Bolcão; José Augusto Cavalcante
Navas; Argeu Donizetti Reschini e Luiz Carlos Vick Francisco. Registra-se
que o Vereador Anderson Aparecido Sposito não participou do Grande
Expediente. 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 EXECUTIVO REJEITADO, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REDAÇÃO FINAL: - 21/15, dispõe sobre
o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Descalvado e
dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação apresentou
emendas modificativas e aditivas ao projeto. O Vereador Edevaldo
Benedito Guilherme Neves requereu votação em bloco das precitadas
emendas. O Presidente colocou em votação o pedido, que foi aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. Após, o Presidente abriu
prazo de 30 segundos para os vereadores pronunciarem-se a favor ou
contra as emendas. Ninguém se manifestou. Em votação em bloco, as
emendas foram aprovadas por unanimidade de votos dos vereadores
presentes. Ato contínuo, o Presidente abriu prazo de 30 segundos para os
vereadores manifestarem-se a favor ou contra o projeto em redação final.
O Vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves manifestou-se favorável.
Já o Vereador Luiz Carlos Vick Francisco pronunciou-se contrário, com
aparte do Vereador José Augusto Cavalcante Navas, também contra. Em
votação em redação final, os Vereadores Luiz Carlos Vick Francisco,
Pastor Adilson Gonçalves, Argeu Donizetti Reschini e José Augusto
Cavalcante Navas votaram contra o projeto 21/15. Já os Vereadores
Edevaldo Benedito Guilherme Neves, José Dias Bolcão, Rubens Algarte
de Rezende e Sebastião José Ricci votaram a favor. Em vista do
resultado, o Presidente desempatou, votando contra. Assim sendo, o
Projeto 21/15 foi rejeitado. Registra-se que o Vereador Anderson
Aparecido Sposito não participou da ordem do dia. O Presidente informou,
por fim, que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 27 de junho
de 2.016, com início às 20 horas, conforme prevê o Regimento
Interno.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

