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

3ª Sessão Ordinária
Data: 15 de fevereiro de 2016
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................15 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. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON
GONÇALVES:Requerimento:- 10/16, solicita ao Chefe do Poder
Executivo que dê continuidade aos procedimentos que se iniciaram em
2012 para a instalação da Guarda Civil Municipal em Descalvado, haja
vista a necessidade de reforçar a área de segurança no Município,
conforme especifica.Indicações:- 33/16, reivindica ao Prefeito Municipal
que envide esforços no sentido de realizar os serviços de infraestrutura
para abertura da 2ª via na Rua Mário Bonitátibus, que dá acesso ao Bairro
Parque Morada do Sol, tendo em vista o grande fluxo de veículos e
pessoas que passam pelo local, conforme especifica.- 34/16, pede ao
Poder Executivo a construção de uma rotatória no cruzamento da Rua
Presidente Kennedy com a Avenida Maestro Francisco Todescan, no
Bairro Novo Jardim Belém, nas proximidades do Ginásio de Esportes
“Oswaldo Cardoso, visando oferecer maior segurança aos veículos e
pedestres.ARGEU DONIZETTI RESCHINI:Requerimento;- 11/16, requer
ao Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de
Leis cópia das cotações e notas fiscais referentes aos serviços de
manutenção elétrica realizados nas unidades escolares do Município, no
período compreendido de janeiro de 2015 até a presente data, conforme

especifica.Indicação:- 35/16, pede ao Chefe do Poder Executivo que,
através da Secretaria Municipal de Saúde, envide esforços junto à
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando trazer para
Descalvado a Carreta do Programa “Mulheres de Peito”, que visa
incentivar as mulheres a realizarem exames de mamografia e, assim,
estimular o diagnóstico precoce do câncer de mama, conforme
aduz.EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVES:Indicações:- 41/16,
reivindica ao Poder Executivo que determine, com urgência, o
recapeamento asfáltico da Rua Paraná, no trecho de acesso aos Bairros
São Cristóvão, Parque Milênio, Portal dos Coqueiros e Parque Vitória,
visto a situação daquela via de fluxo intenso de veículos e pedestres.42/16, solicita ao Prefeito Municipal que, junto à secretaria competente,
desenvolva projeto para construção de uma praça dotada de academia ao
ar livre defronte do “Condomínio Florença”, localizado no Parque
Universitário, com o objetivo de oferecer um local para prática de
esportes, bem como para o lazer e entretenimento da população daquele
bairro.HELTON ANTONIO VENÂNCIO:Indicação:- 32/16, pede ao
Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos que proceda à substituição das lâmpadas queimadas
por novas em todas as praças da cidade, visto que a iluminação desses
logradouros públicos está deficiente, provocando aspecto de
abandono.JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS:Requerimentos:12/16, solicita ao Prefeito Municipal informações no tocante a não
realização dos testes do olhinho e da orelhinha em recém-nascidos,
através da rede pública de saúde do Município de Descalvado, consoante
aduz.- 13/16, requer ao Poder Executivo que envie a esta Casa
Legiferante cópia dos documentos referentes à composição do Conselho
Municipal de Educação, bem como cópia das atas das reuniões ocorridas
no exercício de 2015.- 14/16, solicita ao Poder Executivo que envie a esta
Casa Legislativa cópia dos documentos alusivos à composição do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, o CACS, bem como cópia das atas
das reuniões realizadas no exercício de 2015.JOSÉ DIAS
BOLCÃO:Indicação:- 40/16, pede ao Prefeito do Município a implantação
de redutores de velocidade em toda extensão da Rua Antônio Botaro, que
abrange os Bairros Bosque do Tamanduá e Alto do São Miguel, em prol
da segurança dos que por ali transitam, conforme especifica.LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO:Indicações:- 29/16, reivindica à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que, juntamente com a
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos,
estudem a melhor maneira de conter o grande volume de água no
cruzamento das Ruas Paula Carvalho e Bezerra Paes, pois em dias de
fortes chuvas o local fica alagado, impossibilitando o tráfego de veículos e
pessoas, podendo, ainda, invadir as casas e comércios situados naquela
área.- 30/16, solicita ao Prefeito Municipal que, juntamente com a
“Realidade Transporte e Turismo Ltda.”, realize melhorias em alguns
pontos do transporte coletivo, assim como reveja os horários de embarque
e desembarque, haja vista que a empresa é a única prestadora deste
serviço em nossa cidade.- 31/16, requer ao Secretário de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que proceda a limpeza de
vias públicas do Bairro Bosque do Tamanduá, além do recapeamento de
ruas. Também, solicita a limpeza do mato alto nos terrenos que não
possuem calçamento, conforme especifica.REINALDO RODRIGUES DA

CRUZ:Indicações:- 36/16, pede ao Chefe do Poder Executivo que
providencie a implantação de alambrado na Avenida das Flores,
estendendo-se pela Rua das Rosas, no Parque Morada do Sol, pois de
acordo com moradores, as pessoas jogam lixo no local e muitos se
aproveitam do escuro para usar drogas, conforme especifica.- 39/16,
reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, que realize toda sinalização necessária e exigida na Rua
Talé Fabrício, em sua confluência com a Rua Cruzeiro do Sul, defronte do
CLT do Bairro Santa Cruz, para segurança dos condutores de veículos e
pedestres, sobretudo das crianças e jovens que transitam pelo local.43/16, solicita ao Poder Executivo que determine a limpeza e manutenção
na Quadra Poliesportiva "Valdir Olbera", da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Professor “Andrelino Casare”, localizada no Bairro Jardim
Albertina, conforme aduz.SEBASITÃO JOSÉ RICCI:Indicações:- 37/16,
encaminha ao Prefeito do Município anteprojeto de lei que autoriza o
Executivo a outorgar concessões onerosas para exploração de serviços
de divertimento público denominado “pedalinhos”, no Lago da Praça “Luis
Celso Antônio”, popularmente conhecida como Praça do Lago, de modo a
oferecer mais uma opção de lazer aos cidadãos que lá frequentam.38/16, pede ao Poder Executivo que envide esforços junto ao SENAI, no
sentido de oferecer o Curso de Mecânico de Manutenção de Refrigeração
e Climatização, no Centro Municipal de Formação Profissional “Prof.º
Antonio Anésio Faria Casati”, tendo em vista a demanda por esses
profissionais no mercado de trabalho.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: José Augusto Cavalcante Navas;
Argeu Donizetti Reschini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luiz Carlos Vick
Francisco; Sebastião José Ricci; Anderson Aparecido Sposito; e Pastor
Adilson Gonçalves.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 LEGISLATIVO RETIRADO DE TAMITAÇÃO A
PEDIDO DE SEU AUTOR:O Vereador José Dias Bolcão apresentou
requerimento solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n.º
50/15, de sua autoria, o qual fixa o “Dia da Consciência Negra” como
Feriado Municipal. O autor usou da palavra para encaminhar sua
solicitação à apreciação. Como o projeto continha pareceres, o Presidente
submeteu tal postulação à votação do Plenário, que a aprovou por
unanimidade de votos. Assim, o Projeto 50/15 foi retirado de tramitação e
arquivado. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 07/16,
dispõe sobre a prorrogação do prazo do programa especial de “Fomento e
Emprego”, instituído pela Lei Municipal n.º 3891, de 10 de fevereiro de
2015. O Presidente abriu prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra a propositura. Ninguém se manifestou. Em
votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade.Por fim, o Presidente
comunicou a todos sobre a reunião que será realizada nesta quarta-feira,
dia 17, às 9:00 horas, neste Legislativo, com os secretários municipais,
para apresentação de seu plano de trabalho e metas. E, ainda, informou

que a 4ª sessão ordinária será realizada dia 22 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

