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

13ª Sessão Ordinária
Data: 25 de abril de 2016, segunda-feira,
com início previsto para as 20:00 horas
Nesta sessão ordinária não esteve presente o Vereador Dr. Rubens Algarte
de Rezende por motivo de saúde.

Câmara Municipal de
Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................25 de abril 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;
Sebastião José Ricci.
VEREADOR AUSENTE: Vereador Rubens Algarte de Rezende.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Antes de passar a palavra à 1ª Secretária, informou a
ausência do Vereador Dr. Rubens Algarte de Rezende nesta sessão
ordinária, por motivo de saúde. Ato contínuo, deu prosseguimento aos
trabalhos, passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: - Requerimento/Denúncia de
autoria do cidadão Marcos Paulo, solicitando ao Legislativo a instauração
de Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, em face dos Vereadores
Argeu Donizetti Reschini e Anderson Aparecido Sposito, conforme
motivos aduzidos naquela postulação – à disposição dos Senhores
Vereadores e a quem possa interessar. II – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES:Indicações:- 138/16,
pede ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de realizar

levantamento para que sejam disponibilizadas, gratuitamente, cadeiras de
rodas motorizadas, camas hospitalares, muletas e andadores aos
cidadãos
descalvadenses carentes, que necessitam de tais
equipamentos.- 139/16, reivindica ao Poder Executivo benfeitorias para o
Assentamento “Horto do Bom Retiro”, tais como: a construção de posto de
saúde, creche, campo de futebol, e, ainda, que disponibilize transporte
escolar para as crianças, tendo em vista as necessidades das inúmeras
famílias lá residentes, conforme especifica.- 140/16, reitera pedido ao
Chefe do Poder Executivo para o retorno do Programa “Café da Manhã
Solidário”, o qual foi suspenso no ano de 2014 com a promessa de
reestruturação, visto que muitos munícipes eram atendidos pelo
programa, sendo-lhes servida a primeira e principal refeição do dia: o café
da manhã.HELTON ANTONIO VENÂNCIO:Requerimento:- 41/16,
requer ao Prefeito Municipal que informe a esta Casa de Leis, no
tempestivo prazo legal, o saldo atualizado da conta bancária na qual são
depositados mensalmente os recursos oriundos da contribuição
previdenciária dos servidores públicos municipais regidos pelo regime
estatutário, conforme a Lei Municipal n.º 3096/2009. JOSÉ AUGUSTO
CAVALCANTE NAVAS:Requerimento:- 44/16, solicita à Secretaria de
Estado da Cultura que envie a esta Casa Legiferante a relação dos
prédios e áreas existentes no munícipio de Descalvado, tombados pelo
CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico, conforme especifica.Indicação:141/16, indica à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a
instalação de redutores de velocidade na Rua José Ferreira, nas
adjacências ao portão de saída dos alunos da EMEF “Cel. Rafael Tobias”,
com o intento de disciplinar o trânsito e evitar possíveis acidentes naquele
local.JOSÉ DIAS BOLCÃO:Indicação:- 142/16, pede ao Secretário de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a construção
de calçadas e ciclovias e a implantação de alambrados ao longo da
Perimetral Cesar Martinelli, visando à segurança dos pedestres, ciclistas e
condutores
de
veículos.LUIZ
CARLOS
VICK
FRANCISCO:Requerimentos:- 42/16, requer ao Prefeito Municipal
informações sobre a verba na ordem de R$ 150.000,00, enviada pelo
Deputado Estadual Vitor Sapienza, para as obras complementares no
Centro de Convivência do Idoso do Bairro Santa Cruz, conforme
especifica.- 43/16, reitera solicitação à “Unimed São Carlos”, que atende
aos servidores públicos, empresas e particulares em Descalvado, para
que disponibilize médico plantonista em sua sede neste Município, de
modo que o pronto atendimento ocorra separadamente ao do Pronto
Socorro Municipal.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 137/16,
encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre o cadastro de munícipes
acolhedores de animais abandonados, para fins de recebimento de
recursos públicos para auxílio nas despesas, na forma que especifica e dá
outras providências.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Argeu Donizetti Reschini; Luiz Carlos
Vick Francisco; José Augusto Cavalcante Navas; e, por fim, 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
REQUERIMENTO REJEITADO PELA MAIORIA, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 15/16, de autoria de Vereadores da Câmara
Municipal, solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de
Inquérito – CPI, objetivando apurar o fornecimento de materiais pela
empresa “Peripato & Guerra Ltda. ME” à Prefeitura Municipal de
Descalvado, nos anos de 2.013 e 2.014, tendo como sua sócia
administradora a Vereadora Ana Paula Peripato Guerra, conforme
especifica. O Presidente perguntou se algum vereador deseja se declarar
impedido de votar. A Vereadora Ana Paula Peripato Guerra declarou-se
impedida. O Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, por questão de ordem,
disse que o caso está na Promotoria de Justiça, e que os Vereadores
Anderson Aparecido Sposito e Ana Paula Peripato Guerra pediram para
ser investigados, e declarou seu voto favorável à aprovação do
requerimento. Votaram a favor do requerimento os Vereadores José
Augusto Cavalcante Navas, Luiz Carlos Vick Francisco e Anderson
Aparecido Sposito. Já os Vereadores Argeu Donizetti Reschini, Pastor
Adilson Gonçalves, José Dias Bolcão, Edevaldo Benedito Guilherme
Neves e Sebastião José Ricci votaram contra o requerimento. A
Vereadora Ana Paula Peripato Guerra absteve-se de votar, por ser parte
interessada. Assim, o Requerimento n.º 15/16 foi rejeitado pela maioria
dos vereadores. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 23/16, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária do
corrente exercício, no valor de R$ 405.118,91, para aplicação dos saldos
remanescentes do exercício anterior. O Presidente abriu prazo de 30
segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra a matéria.
O Vereador Luiz Carlos Vick Francisco manifestou-se a favor da
proposição. Em votação, o Projeto 23/16 foi aprovado por unanimidade.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: 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 Instituição em Descalvado, Dr. Farah Jorge, pela
implantação do Projeto “OAB Concilia”, possibilitando a realização de
reuniões de conciliação no prédio da OAB. MOÇÃO DE APOIO
APROVADA POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: 01/16, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves,
manifesta apoio às investigações da Operação “Lava Jato”, comandadas
pelo Exmo. Juiz Federal Sergio Moro, em Curitiba, que revelam um
enorme esquema de corrupção que vem afetando o nosso País.O
Presidente abriu prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra a moção. A Vereadora Ana Paula Peripato
Guerra manifestou-se a favor da propositura. Em votação, a Moção de
Apoio 01/16 foi aprovada por unanimidade. Depois disso, a Vereadora

Ana Paula Peripato Guerra informou que se ausentará do Plenário, neste
momento, em virtude de compromissos de saúde. O Presidente pediu
para o 2º Secretário proceder a leitura das demais matérias em votação.
MOÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO: 03/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, congratula o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB, Dr. Cláudio Pacheco Prates Lamacha, pelo efetivo trabalho em prol
da justiça do nosso País, e, sobretudo, pelo protocolo do novo pedido de
impeachment da Presidenta da República Dilma Rousseff, que representa
o apelo da nossa Nação. O Presidente abriu prazo de 30 segundos para
os vereadores se inscreverem a favor ou contra a moção. Ninguém se
manifestou. Em votação, a moção foi aprovada por unanimidade dos
vereadores presentes, valendo-se destacar a ausência da Vereadora Ana
Paula Peripato Guerra neste momento, conforme já exposto. MOÇÃO
APROVADA POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: 02/16, de autoria do Vereador José Augusto Cavalcante
Navas, manifesta apoio ao processo de impeachment da Presidente da
República, Dilma Rousseff, instaurado na Câmara dos Deputados, em
consonância com a sociedade brasileira, que vem lutando contra a
corrupção que desonra a história do nosso País.O Presidente abriu prazo
de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra a
moção. Ninguém se manifestou. Em votação, a moção foi aprovada por
unanimidade dos vereadores presentes, registrando-se a ausência da
Vereadora Ana Paula Peripato Guerra. Depois disso, o Presidente
informou que a Associação Descalvadense de Apoio aos Portadores de
Câncer – FÊNIX, em parceria com a Câmara Municipal de Descalvado,
Secretaria Municipal de Saúde e UNICASTELO, realizarão nas
dependências desta Casa de Leis Palestra sobre: “Câncer de Pele”, no
dia 28 de abril de 2016, quinta-feira, às 20:00 horas. Ressaltou que a
presença de todos os Vereadores e da comunidade descalvadense é de
extrema importância para o brilhantismo do evento. Informou, também,
que hoje, na sala de reuniões das Comissões Permanentes, entregou a
cada vereador 05 emendas para serem estudadas e apresentadas aos
projetos que compõem o Plano Diretor do Município. Comunicou que as
emendas deverão ser estudadas e apresentadas até o dia 25 de maio de
2016. Informou, por fim, que a 14ª sessão ordinária será realizada no dia
02 de maio de 2016, segunda-feira, com início às 20 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

