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

17ª Sessão Ordinária
Data: 23 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 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................23 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 José Augusto Cavalcante Navas para
ler um texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I –
MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO:- 07/16, de autoria do Vereador José Augusto
Cavalcante Navas, congratula o Rotary Club de Descalvado e o
empresário Dr. Hélio Martins Serra pela iniciativa de implantar a primeira
“Geladeira Comunitária” no Município de Descalvado, com o objetivo de
arrecadar alimentos e distribuí-los à população carente, consoante aduz.
II –
PROPOSITURAS
A ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON
GONÇALVES:Indicações:- 172/16, encaminha ao Prefeito Municipal,
Senhor Henrique Fernando do Nascimento, Anteprojeto de Lei que insere
no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado a “Corrida
PH Personal Trainer 5k”, a ser realizada, anualmente, no mês de agosto,
na forma que especifica.- 174/16, pede ao Poder Executivo medidas junto
aos órgãos competentes para instalação, com base nas resoluções da
ANATEL, de antena de telefonia móvel ou outra ação que entender
cabível no Bosque do Tamanduá, a fim de melhorar o sinal de telefonia

naquele populoso bairro, principalmente em sua área baixa que mais sofre
com esse problema. Com isso, também sanará a deficiência de sinal nos
bairros localizados em suas imediações.- 178/16, encaminha ao Chefe do
Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, Anteprojeto
de Lei que insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Descalvado o “Bazar Evangélico”, a ser realizado quinzenalmente, na
forma que especifica.ANA PAULA PERIPATO GUERRA:Indicações:179/16, requer ao Prefeito Municipal que determine a execução dos
serviços de asfaltamento e implantação de guias e sarjetas em trecho da
Rua Luiz Fumagalli, no Bairro São Sebastião, que ainda não dispõe de tal
benfeitoria.- 180/16, reivindica ao Poder Executivo que tome providências
quanto aos buracos na Rua João Augusto Cirelli, pois o leito daquela via
está prejudicando o trânsito regular, podendo causar acidentes e provocar
danos
aos
veículos,
conforme
aduz.ARGEU
DONIZETTI
RESCHINI:Indicações:- 175/16, sugere ao Prefeito Municipal a
restauração da área localizada no Ginásio de Esportes, entre as Ruas
Mário Joaquim Filla e Presidente Kennedy, com instalação de
equipamentos para academia ao ar livre, profissional capacitado para
orientação dos exercícios e toda iluminação necessária para que o local
seja utilizado também no período noturno.- 176/16, pede ao Chefe do
Poder Executivo que envide esforços no sentido de realizar os serviços de
infraestrutura urbana e asfaltamento nas Ruas Alcides Tiengo, João
Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João Donizetti
Trombini, Irmã Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior,
localizadas no Bairro Jardim do Lago.EDEVALDO BENEDITO
GUILHERME NEVES:Indicação:- 177/16, solicita ao Prefeito Municipal
que, juntamente com a Empresa Realidade Transporte e Turismo, amplie
a oferta de horários de ônibus circular para atender à demanda de
moradores do Bosque do Tamanduá, e, ainda, que seja estendido seu
itinerário até a parte baixa daquele populoso bairro, atendendo, desta
forma, aos anseios dos cidadãos que lá residem.HELTON ANTONIO
VENÂNCIO:Indicação:- 170/16, reivindica ao Chefe do Poder Executivo
que determine os serviços de limpeza ao derredor e na área interna do
prédio público (Antiga Tapelux), localizado na Avenida Pio XII, no Bairro
de São Sebastião, conforme especifica. JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE
NAVAS: Requerimento:- 57/16, requer ao Prefeito Municipal que informe
a esta Casa de Leis quais as etapas a serem cumpridas para conclusão e
abertura do Centro de Lazer do Trabalhador – CLT do Bairro Jardim
Albertina, bem como quais as novas obras e melhorias necessárias para
que o local possa finalmente ser entregue à comunidade;Indicação:173/16, pede ao Poder Executivo Municipal providências urgentes a fim
de solucionar definitivamente o problema do acúmulo de lixo e o mato alto
na área conhecida como “Buracão”, no Bairro Parque Milênio, consoante
aduz. JOSÉ DIAS BOLCÃO: Indicação:- 171/16, sugere ao Chefe do
Poder Executivo sejam disponibilizados profissionais da área de educação
física, em dias e horários pré-determinados, no Ginásio de Esportes
“Oswaldo Cardoso” e na Praça “Luiz Celso Antônio” (Jardim do Lago),
para serem efetuadas avaliações prévias e acompanhamento para os
praticantes de caminhada e outros exercícios, conforme especifica. LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimentos:- 53/16, reitera pedido ao
Prefeito do Município para que envie a esta Casa de Leis informações
referentes às obras de reforma das escolas da rede pública municipal,
realizadas com os recursos aprovados pela Lei Municipal n.º 3.941/15,
conforme especifica;- 54/16, reitera solicitação ao Poder Executivo para

que informe a este Legislativo qual o valor gasto pela Prefeitura Municipal
com publicações e assinaturas no Jornal Semanário “A Folha de
Descalvado”, do período compreendido de janeiro de 2015 até a presente
data.- 55/16, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique
Fernando Nascimento, que conceda reajuste ao servidor público municipal
de acordo com a inflação dos anos de 2014 e 2015, em respeito aos
servidores e seus familiares, conforme especifica.RUBENS ALGARTE DE
REZENDE:Indicação:- 182/16, reivindica ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que estude a possibilidade de
instituir Regime Próprio de Previdência Municipal aos seus Servidores, em
virtude dos inúmeros benefícios, consoante aduz. SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI:Indicação:- 169/16, reivindica ao Prefeito Municipal que, através
da Seção Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiências, elabore
ampla divulgação do programa “SMS de Emergência” junto às pessoas
com deficiência auditiva.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Rubens
Algarte de Rezende; José Augusto Cavalcante Navas; e Argeu Donizetti
Reschini. 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
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 07/16, de autoria do
Vereador José Augusto Cavalcante Navas, congratula o Rotary Club de
Descalvado e o empresário Dr. Hélio Martins Serra pela iniciativa de
implantar a primeira “Geladeira Comunitária” no Município de Descalvado,
com o objetivo de arrecadar alimentos e distribuí-los à população carente,
consoante aduz. Depois da votação, o Presidente informou que amanhã,
dia 24 de maio de 2016, às 19 horas, será realizada, neste Legislativo,
uma Audiência Pública com o Capitão PM Veiga, Comandante da 3ª
Companhia de Polícia Militar, com o objetivo de divulgar o trabalho
realizado pela Polícia Militar, disseminar a cultura de prevenção ao crime,
aumentar a interação entre a sociedade e a Polícia Militar. E, por fim,
informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 30 de
maio 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

