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

2ª Sessão Ordinária
Data: 05 de fevereiro de 2016, sexta-feira, com início às 8:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................05 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 Sebastião José Ricci para ler um texto
da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para
o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Ofício n.º 38BPMI027/300/16 – subscrito pelo Capitão da Polícia Militar – Comandante
Daniel do Amaral Veiga, informando que assumiu o comando da 3ª
Companhia da Polícia Militar de Descalvado, a qual compete o
desenvolvimento do Policiamento Ostensivo nos municípios de
Descalvado/SP e Santa Rita do Passa Quatro/SP. - Ofício CCF n.º 02/16,
da Coordenadora de Contabilidade e Finanças da Câmara Municipal de
Descalvado, Senhora Suselei Bonani, encaminhando o balancete
financeiro do mês de janeiro do exercício corrente, referente às contas
deste Legislativo.II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO:- 06/16, autoriza o Poder
Executivo Municipal contribuir com a doação de bicicletas ao PROERD,
para contemplar alunos do projeto, na forma que especifica.- 07/16,
dispõe sobre a prorrogação do prazo do Programa Especial de “Fomento
e Emprego”, instituído pela Lei Municipal n.º 3.891, de 10 de fevereiro de
2015.- 08/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial a
dotação orçamentária, no valor de R$ 157.625,00 (centro e cinquenta e
sete mil seiscentos e vinte e cinco reais), para aplicação obrigatória até

31/03/2016, da parcela diferida do FUNDEB. III MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 02/16, de
autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o novo
Comandante da 3ª Cia. do 38º Batalhão da Polícia Militar, o
descalvadense Capitão Daniel do Amaral Veiga, por sua posse, e desejalhe sucesso e um profícuo trabalho junto à equipe de Policiais Militares de
Descalvado, zelando pela segurança e bem-estar dos cidadãos do nosso
Município.IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON
GONÇALVES:Requerimento:- 05/16, solicita ao Prefeito Municipal que
envie à Câmara Municipal Projeto de Lei alterando o artigo 1º, da Lei
3.924, de 1º de junho de 2015, incluindo, nele, os conselheiros tutelares,
para que os mesmos recebam também o benefício “Auxílio Alimentação”,
conforme especifica.Indicações:- 17/16, requer ao Chefe do Poder
Executivo e à Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social que
envidem esforços junto às esferas Estadual e Federal para a construção
de mais casas populares em nosso Município, em prol das inúmeras
famílias carentes que estão aguardando o benefício.- 20/16, indica ao
Prefeito Municipal que estude a possibilidade de realizar a doação de
terrenos, em qualquer área da cidade, para famílias de baixa renda que
ainda não possuírem residência própria, conforme especifica. ARGEU
DONIZETTI RESCHINI:Indicação:- 22/16, reivindica ao Chefe do Poder
Executivo que estude a possibilidade de reformar os equipamentos da
Patrulha Agrícola Municipal, tendo em vista a sua grande utilidade na
agricultura
local,
conforme
especifica.EDEVALDO
BENEDITO
GUILHERME NEVES:Indicação:- 28/16, requer ao Prefeito Municipal
medidas para manutenção e remodelação da Praça “Luiz Celso Antônio”,
do Kartódromo “Ayrton Senna da Silva” e da Academia ao Ar Livre “Pedro
Benedito Mussolini”, situados no mesmo perímetro, no Bairro Jardim do
Lago, conforme especifica.HELTON ANTONIO VENÂNCIO:Indicação:
- 21/16, solicita ao Prefeito Municipal a realização dos serviços de
dedetização e desratização em todos os bueiros existentes na cidade e,
ainda, em outros locais que entender necessário.JOSÉ AUGUSTO
CAVALCANTE NAVAS:Requerimentos:- 08/16, requer ao Chefe do
Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa
Legiferante cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e a
Unimed São Carlos, referente ao plano de saúde dos servidores, bem
como cópias dos empenhos pagos desde o início do contrato até a
presente data. - 09/16, reivindica ao Poder Executivo que envie a esta
Casa de Leis relatório das propriedades particulares em que foram
realizadas limpezas pela Prefeitura Municipal, conforme a Lei Municipal
n.º 3.991/2016, conforme especifica.Indicação:- 27/16, indica ao Prefeito
do Município que proceda aos serviços de recapeamento asfáltico nas
Ruas Washington Luiz e Padre José Gaspar, no Bairro São Sebastião,
oferecendo segurança aos que transitam pelas vias públicas.JOSÉ DIAS
BOLCÃO:Indicação:- 23/16, pede ao Poder Executivo que realize
estudos no sentido de manter uma casa na cidade de Barretos, para
estadia dos descalvadenses que buscam tratamento no hospital do

câncer, já que atualmente viajam todos os dias para realizar seus
procedimentos nesse hospital, conforme aduz.LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO:Requerimento:- 07/16, requer ao Chefe do Poder
Executivo informações referentes às obras de reforma nas escolas da
rede pública municipal, com os recursos aprovados pela Lei Municipal n.º
3941/15, conforme especifica.Indicação:- 24/16, indica ao Poder
Executivo que determine a implantação de corrimão nas escadas que dão
acesso à Praça e à Igreja de São Sebastião, visando à segurança de seus
frequentadores.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicações:- 25/16,
solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
melhorias no campo de futebol de areia localizado na Rua dos Lírios, no
Parque Morada do Sol, a fim de oferecer um local adequado para crianças
e jovens praticarem esportes.- 26/16, requer ao Poder Executivo que
determine o calçamento do passeio público na Rua dos Antúrios, próximo
à “Escola Estadual Professor Luciano Ivo Tognetti”, no Bairro Parque
Morada do Sol, onde o acúmulo de entulhos e o mato alto podem causar a
proliferação do mosquito Aedes Aegypti, além de prejudicar o aspecto
visual do local.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Argeu
Donizetti Reschini, José Augusto Cavalcante Navas; e, por fim, Reinaldo
Rodrigues da Cruz. 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 APOIO APROVADA POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, COM ENCAMINHAMENTO DE SEU
AUTOR: - 03/15, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco,
manifesta apoio e solidariedade ao Povo Francês, em virtude dos
bárbaros atentados terroristas que ocorreram na noite de 13 de novembro,
em Paris, deixando pelo menos 129 mortos e 350 feridos, conforme aduz.
PROJETO
DE
LEI
DO
LEGISLATIVO
APROVADO
POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 41/15, de
autoria da Vereadora Ana Paula Peripato Guerra, institui no Município de
Descalvado o “Dia da Fibromialgia”, a ser comemorado, anualmente, no
dia 12 de maio, e insere esta data no calendário oficial de eventos do
Município. O Presidente abriu prazo de 30 segundos para os vereadores
se inscreverem a favor ou contra a propositura. Não havendo oradores
inscritos, o Projeto 41/15 foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade de votos.

VETO INTEGRAL REJEITADO PELA MAIORIA ABSOLUTA DOS
VEREADORES: Veto integral ao Projeto de Lei n.º 37/15, de autoria do
Vereador
José
Augusto
Cavalcante
Navas,
SOBRE
A
OBRIGATORIEDADE DO USO DE LÂMPADAS LED ( DIODO EMISSOR
DE LUZ) NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS

LOTEAMENTOS
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
NO
MUNICÍPIO DE DESCALVADO. O Presidente abriu o prazo de 1 minuto
para os vereadores se inscreverem no veto. O Vereador Edevaldo
Benedito Guilherme Neves manifestou-se a favor do veto. Já o Vereador
José Augusto Cavalcante Navas, autor do projeto vetado, pronunciou-se
contra a proposição de autoria do Prefeito. Os Vereadores Argeu Donizetti
Reschini e José Dias Bolcão, na mesma linha, usaram da palavra para
manifestar-se contra o veto. Votaram contra o veto integral todos os
vereadores, exceto o Edil Edevaldo Benedito Guillherme Neves, favorável
à proposição do Poder Executivo. Como o veto foi rejeitado, será a
matéria enviada para promulgação, ao Prefeito. Se a lei não for
promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito, o Presidente da
Câmara a promulgará e, se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao
Vice-Presidente fazê-lo.PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO REJEITADO
POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 55/13,
transfere a concessão de direito de uso de bens públicos conferidas à
INTERGÁS - Indústria de Gases Ltda. para a Empresa NCMA
Participações Eirelli, na forma que especifica. O Presidente abriu o prazo
de 30 segundos para os vereadores se inscreverem no projeto. Os
Vereadores Luiz Carlos Vick Francisco e Edevaldo Benedito Guilherme
Neves manifestaram-se contra a matéria. Em votação, o Projeto 55/13 foi
rejeitado por unanimidade. Por derradeiro, o Presidente comunicou que a
3ª sessão ordinária será realizada dia 15 de fevereiro de 2016, às 20:00
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

