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

1ª Sessão Ordinária
Data: 01 de fevereiro de 2016
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes. Vale-se
ressaltar que o Dr. Rubens Algarte de Rezende está licenciado do cargo de
vereador para tratar de assunto particular, no período compreendido de 01
a 16 de fevereiro de 2016.

Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................01 de fevereiro 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;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; 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. A seguir, tendo em vista que o Vereador Rubens Algarte
de Rezende se licenciou para tratar de assunto particular no período
compreendido de 01 a 16 de fevereiro de 2016, o 1º Suplente de
Vereador, Sr. Reinaldo Rodrigues da Cruz, foi convocado para tomar
posse hoje. Assim, o Presidente convidou os Vereadores Ana Paula
Peripato Guerra e Sebastião José Ricci para adentrarem em Plenário o
Suplente de Vereador Sr. Reinaldo Rodrigues da Cruz. Feito isto,
convidou o Sr. Reinaldo para assinar o Livro de Presença junto ao 2º
Secretário, Sr. José Augusto Cavalcante Navas. Assinado o livro, pediu ao
Sr. Reinaldo para prestar compromisso na tribuna da Câmara. Nesse
sentido, o Senhor Reinado fez o seguinte juramento: “prometo
desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do
município, dentro das normas constitucionais”. Prestado o
compromisso, o Presidente pediu ao Sr. Reinaldo para assinar o Termo
de Posse junto à 1ª Secretária, Sra. Ana Paula Peripato Guerra,
lembrando que sua declaração de bens já foi entregue, encontrando-se
sobre a Mesa Diretora da Câmara Municipal. Assinado devidamente o
termo, o Presidente declarou legalmente empossado no cargo de
vereador o Sr. Reinaldo Rodrigues da Cruz, para o período de 01 a 16 de
fevereiro de 2016. Depois, concedeu a palavra ao Senhor Reinaldo, que
se manifestou sobre o ato de posse e, posteriormente, tomou assento na
cadeira do Vereador Rubens Algarte de Rezende. Ato contínuo, deu
prosseguimento aos trabalhos, passando para o Pequeno Expediente.

PEQUENO EXPEDIENTE
I - CORRESPONDÊNCIAS LIDAS:- Ofício CCF n.º 79/15, da
Coordenadora de Contabilidade e Finanças, Senhora Suselei Bonani,
encaminhando o Balancete Financeiro do mês de dezembro de 2015,
referente às contas deste Legislativo – à disposição dos Senhores
Vereadores e a quem possa interessar;- Ofício PGM n.º 17/16, subscrito
pelo Procurador Geral do Município, Dr. Silvio Bellini, comunicando que,
desde o dia 04 de janeiro de 2016, o horário de funcionamento dos
serviços da Administração Pública de Descalvado retornou ao período
integral, conforme Decreto Municipal n.º 4.375/2015;- Ofício SF n.º 02/16,
da Diretora de Finanças, Senhora Nilsa de Fátima Botaro, encaminhando
o balancete e diário de empenhos referentes ao mês de dezembro de
2015, bem como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Lei
de Responsabilidade Fiscal, módulo 3 (RCL), alusivo ao sexto bimestre - à
disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar;- Ofício
n.º 1112/2015, da Gerência Executiva de Governo de Piracicaba da Caixa
Econômica Federal, informando a respeito da celebração do Contrato de
Repasse n.º 1025.803-86/2015/MCIDADES/CAIXA, que tem por objetivo
infraestrutura em guias, sarjetas e pavimentação asfáltica, conforme
especifica.II – VETOS DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, LIDOS
NESTE EXPEDIENTE:- Veto integral ao Projeto de Lei n.º 31/15, de
autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, que versa sobre alteração
no Código Tributário do Município;- Veto integral ao Projeto de Lei n.º
37/15, de autoria do Vereador José Augusto Cavalcante Navas, que versa
sobre obrigatoriedade do uso de lâmpadas LED na rede de iluminação
pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários do
Município.Observação: Os projetos vetados deverão ser apreciados pela
Câmara dentro do prazo de trinta dias a contar desta Sessão, em uma só
discussão, considerando-se aprovados se obtiverem o voto favorável da
maioria absoluta de seus membros.Esgotado sem deliberação o prazo
estabelecido acima, os vetos serão colocados na Ordem do Dia da sessão
imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.III –
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO:01/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP, Dr. Marcos da
Costa, e o Presidente da Subseção de Descalvado, Dr. Farah Jorge, pela
implantação do projeto “OAB Concilia”, possibilitando a realização de
reuniões de conciliação no prédio da OAB, conforme especifica.IV–
PROPOSITURAS
A
ENCAMINHAR:PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:Indicações:- 08/16, reivindica ao Prefeito Municipal
medidas visando a pavimentação asfáltica em trecho da Avenida
Independência que ainda não dispõe dessa benfeitoria, em atendimento
às reivindicações dos cidadãos que transitam pelo local.- 09/16, requer ao
Poder Executivo o retorno do Programa “Café da Manhã Solidário”,
suspenso no ano de 2014 com a promessa de reestruturação; porém, até
o presente momento não foi retomado. Este pedido se faz necessário

porque muitos cidadãos eram atendidos pelo programa, que lhes servia a
primeira e principal refeição do dia.- 10/16, pede ao Chefe do Poder
Executivo que, juntamente com a Comissão Municipal de Trânsito –
COMUTRAN, realizem os serviços necessários para sinalização de solo
na Avenida Bom Jesus, com o objetivo de disciplinar o trânsito naquela via
de grande fluxo de veículos, conforme especifica.ANA PAULA
PERIPATO GUERRA:Requerimentos:- 01/16, solicita à Empresa de
Telefonia “VIVO” que informe quais são as metas para o ano de 2016, no
tocante à expansão de linha fixa e internet em Descalvado, principalmente
para os Bairros Alto da Boa Vista, Bosque do Tamanduá e Santa
Terezinha.- 03/16, requer ao Chefe do Poder Executivo cópia do número
do cadastro da Prefeitura Municipal no SICONV, referente aos projetos do
Governo Federal que tratam sobre a rede de abastecimento e
recuperação e abertura das estradas municipais para os assentamentos
agrários;- 04/16, reivindica ao Procurador Geral do Município, Doutor
Silvio Bellini, que encaminhe a esta Casa de Leis os planos de trabalho de
todas as entidades que recebem repasses e auxílios da Prefeitura
Municipal, conforme especifica.
ANDERSON APARECIDO SPOSITO:Indicações:- 03/16, encaminha ao
Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
anteprojeto de lei que dá nova redação ao Artigo 2º, da Lei nº 3.924, de 1º
de junho de 2.015, que dispõe sobre a reestruturação da concessão de
cesta básica e cartão alimentação, sob a denominação de “Auxílio
Alimentação”, aos servidores públicos municipais e dá outras
providências;- 04/16, solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique
Fernando do Nascimento, que conceda recomposição de perda salarial de
10,71% aos servidores públicos municipais, referente ao ano de 2015.
Pede, ainda, recomposição de 6,41% alusiva ao índice de inflação
apontado no ano de 2014;- 05/16, reivindica ao Poder Executivo estudos
no sentido de elevar a referência salarial do cargo efetivo de monitor de
creche, tendo em vista a relevância dos serviços prestados por tais
servidores,
conforme
especifica.ARGEU
DONIZETTI
RESCHINI:Indicações:- 11/16, sugere ao Chefe do Poder Executivo que
proceda à reforma e recolocação das placas de identificação dos bairros e
vicinais, visando orientar à população e, sobretudo, turistas que visitam a
nossa cidade, conforme especifica;- 12/16, pede ao Prefeito Municipal
providências para a instalação de “ecopontos” em diversas regiões de
nossa cidade, como forma de incentivar a população a descartar o lixo
corretamente;- 13/16, reivindica ao Poder Executivo Municipal a
implantação de placas de sinalização nas vicinais e estradas municipais,
objetivando alertar aos motoristas sobre os perigos existentes naquelas
vias, de modo a reduzir os riscos de acidentes, conforme
especifica.HELTON ANTONIO VENÂNCIO:Indicação:- 06/16, pede ao
Prefeito Municipal que disponibilize maior número de vagas de
estacionamento para deficientes e idosos na região central da cidade,
bem como em outros pontos necessários, a fim de facilitar a locomoção
desses cidadãos ao comércio, bancos, praças, órgãos públicos, hospitais,

entre outros, conforme aduz.JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE
NAVAS:Indicações:- 14/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Henrique Fernando do Nascimento, Anteprojeto de Lei dispondo
sobre a regularização de construções e dá outras providências;- 18/16,
solicita ao Prefeito Municipal medidas urgentes para limpeza e
manutenção na Praça “Luiz Celso Antônio”, popularmente conhecida
como “Praça do Lago”, bem como no Kartódromo “Ayrton Senna” e na
Academia ao Ar Livre “Professor Pedro Benedito Mussolini”;- 19/16,
requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, sejam executados serviços de melhorias na estrada da
Fazenda Santa Elizabeth, mais conhecida como “Engenho Velho”, visto
que as fortes chuvas que ocorreram recentemente danificaram o seu leito,
tornando-o difícil de transitar. JOSÉ DIAS BOLCÃO:Indicação:- 07/16,
solicita ao Prefeito de Descalvado a realização de operação “tapaburacos” em vias públicas da cidade, tendo em vista que há bairros, como
o Bosque do Tamanduá, necessitando urgente desse serviço, de modo a
garantir um trânsito seguro, na forma que especifica.LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO:Requerimentos:- 02/16, requer à Empresa “Unimed São
Carlos”, a qual atende servidores públicos, empresas e particulares em
Descalvado, que disponibilize médico plantonista de modo que o pronto
atendimento ocorra separadamente ao do Pronto Socorro Municipal,
consoante aduz.- 06/16, reivindica ao Poder Executivo que, no tempestivo
prazo legal, informe a esta Casa Legiferante qual a economia gerada aos
cofres públicos com a redução do horário de funcionamento dos serviços
administrativos da Prefeitura Municipal, levada a efeito através do Decreto
n.º 4.331/2015.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicações:- 01/16, indica à
Diretora Municipal de Saúde, Senhora Luiza de Cássia Tinelli, a
possibilidade de distribuir repelentes gratuitamente às gestantes, visando
à prevenção contra o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue,
Chikungunya e Zika Vírus.- 02/16, pede ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que, através do setor
competente, substitua os símbolos de acessibilidade pelo atual criado pela
Unidade de Desenho Gráfico do Departamento de Informação Pública das
Nações Unidas (ONU), a pedido da Divisão de Reuniões e Publicações do
Departamento de Assembleia Geral e Gestão de Conferências das
Nações Unidas, que será daqui adiante o novo “Logotipo de
Acessibilidade”.- 15/16, solicita ao Poder Executivo a instalação de
“lombada eletrônica” na Avenida Independência, nas imediações da
escola SESI 205, bem como na Avenida Bom Jesus, porquanto são vias
de fluxo intenso de veículos, conforme especifica.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Anderson Aparecido Sposito; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; Pastor Adilson Gonçalves; Edevaldo Benedito
Guilherme Neves; Luiz Carlos Vick Francisco; José Augusto Cavalcante
Navas; Sebastião José Ricci; José Dias Bolcão; 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
O Vereador José Dias Bolcão, por questão de ordem, requereu regime de
urgência especial para o Projeto de Lei 05/2016, de autoria do Poder
Executivo. O pedido foi aprovado por unanimidade. Como não havia
pareceres, o Presidente submeteu à apreciação do Plenário a suspensão
da sessão por 30 minutos. O Soberano Plenário acolheu tal pedido.
Decorrido o prazo, reabriu a sessão. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: 05/16, dispõe sobre nova redação ao Artigo 3º da Lei 3970,
de 20 de novembro de 2015, na forma que especifica. O Vereador Luiz
Carlos Vick Francisco manifestou-se a favor da proposição, com aparte do
Vereador José Augusto Cavalcante Navas, também favorável. Em
votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos.MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO
APROVADA
POR
UNANIMIDADE,
SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 27/15, de autoria do Vereador
José Augusto Cavalcante Navas, congratula o Clube Esportivo e
Recreativo Descalvadense – CERD, que no dia 05 de dezembro
completou 75 anos em nossa cidade, projetando sua excelente e notória
gestão empreendida em proveito de todos os associados e demonstrando
que, através do trabalho de cada funcionário, o clube prospera a cada dia.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 45/15, de autoria do
Vereador José Dias Bolcão, ESTABELECE PORCEDIMENTOS DE
CONTROLE AMBIENTAL PARA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM NATIVA NAS
CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NAS
COMPRAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE DESCALVADO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NA FORMA QUE ESPECIFICA. Enfim, comunicou que
a 2ª sessão ordinária será realizada dia 05 de fevereiro de 2016, às 9:00
horas da manhã, em virtude do Feriado de Carnaval. Nada foi deliberado.
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

