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

20ª Sessão Ordinária
Data: 13 de junho 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 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................13 de junho 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 Pastor Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, o Presidente agradeceu a presença da
Provedoria da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado,
que compareceu hoje nesta Casa de Leis, na Sala de Reunião das
Comissões, para prestar contas de seu trabalho realizado no período de
11 de janeiro de 2016 até a presente data, na pessoa de seu Provedor Sr.
Sidnei Aparecido Pizza, do Presidente da Mesa Administrativa Sr. José
Emílio Belli, do Administrador Geral Sr. Wilder Bertonha, e dos Senhores
André Luiz Martins Kastein, Valdemir Fortunato Costa e José Roberto
Ricceto Loyola. Depois, deu prosseguimento aos trabalhos, passando
para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 02/16, de autoria da Mesa Diretora, regulamenta a
cessão do Espaço Alternativo “Jornalista Lázaro Timótheo do Amaral” e
do Plenário “Vereador Mário Joaquim Filla”, da Câmara Municipal de
Descalvado.II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON
GONÇALVES:Indicações:- 210/16, 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
a “Semana de Combate à Violência Contra as Mulheres”, a ser realizada,
anualmente, no mês de março, na semana em que incidir o dia 08, data
em que se comemora o “Dia Internacional das Mulheres”.- 211/16, indica
à COMUTRAN - Comissão Municipal de Trânsito estudos visando a
implantação de sonorizadores em trecho da Avenida Descalvado, próximo
ao cruzamento com a Rua Ângelo Cerantola, objetivando alertar aos
condutores antes de aproximarem-se daquela confluência, para fins de
evitar acidentes.- 214/16, reitera ao Prefeito Municipal pedido para que
promova “Campanha Contra Pedofilia”, com ações que tenham por
objetivo alertar à população sobre as situações de violação dos direitos
das crianças e adolescentes, conforme especifica.ANA PAULA
PERIPATO GUERRA:Indicação:- 208/16, requer ao Chefe do Poder
Executivo que, com urgência, realize melhorias na iluminação da Praça
“Luiz Celso Antônio”, mais conhecida como Praça do Lago, visando à
segurança dos que utilizam aquele espaço para lazer e prática de
esportes, consoante aduz. ARGEU DONIZETTI RESCHINI:Indicações:
- 212/16, requer ao Poder Executivo que promova reforma do prédio do
Velório Municipal, incluindo cobertura na parte externa para que possa
acomodar mais pessoas em dias de chuva, e a implantação de redutor de
velocidade defronte do local, com o intuito de evitar acidentes.- 213/16,
reivindica ao Prefeito Municipal a remodelação da Praça Barão do Rio
Branco “Jardim Velho”, com recuos para as paradas de ônibus no ponto
da Rua Coronel Arthur Whitaker e, ainda, pede a instalação de ampla
cobertura
com
mais
bancos
naquele
ponto,
conforme
especifica.EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVES:Indicação:207/16, requer ao Prefeito Municipal a adoção de medidas junto à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CORREIOS), para a entrega
de correspondências no Bairro Recanto dos Ipês II, principalmente em sua
área mais baixa, geograficamente falando, haja vista que aquele núcleo
habitacional carece desse importante serviço. JOSÉ AUGUSTO
CAVALCANTE NAVAS:Requerimentos:- 62/16, requer à Secretaria
Municipal de Saúde informações referentes ao atendimento de
especialidades médicas na rede básica de saúde do Município, bem como
a frequência e o número de atendimentos disponibilizados à população,
conforme especifica.- 63/16, pede ao Prefeito Municipal que informe a
esta Casa de Leis quais os cursos profissionalizantes oferecidos no
Centro Municipal de Formação Profissional “Prof.º Antonio Anésio Faria
Casati”, e o número de alunos participantes. Pede, ainda, seja
intensificada a divulgação dos cursos aos jovens de nossa cidade.- 64/16,
requer à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN que, no
tempestivo prazo legal, envie a esta Casa Legiferante detalhamento dos
investimentos a serem realizados com os recursos financeiros no
montante de R$ 319.552,03, aprovados pelo Projeto de Lei n.º 28/2016,
conforme especifica.JOSÉ DIAS BOLCÃO:Indicação:- 204/16, pede ao
Prefeito Municipal que determine o calçamento ao entorno da EMEF
“Prof.ª Thereza dos Anjos Puoli”, no Bairro Jardim Bela Vista, objetivando
a segurança dos pedestres, sobretudo dos alunos da escola que transitam
pelo local.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Indicações:- 205/16,
solicita ao Chefe do Poder Executivo providências com relação ao imóvel
abandonado, localizado defronte da Unidade de Saúde da Família, no

Bairro Santa Cruz, visto que o local está sendo frequentado por usuários
de drogas, o que vem causando insegurança aos moradores daquela
região.- 206/16, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique
Fernando do Nascimento, que determine o pagamento integral, em
pecúnia, das horas extras realizadas por todos os servidores da Prefeitura
Municipal, em cumprimento aos direitos trabalhistas, consoante aduz.215/16, indica ao Prefeito Municipal a adoção de medidas para abertura
de mais canais de televisão, tendo em vista que há sinais que não
precisam ser pagos para que sua transmissão seja feita, atendendo,
assim, à população descalvadense que não possui TV a
Cabo.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicações:- 203/16, reivindica ao Chefe
do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, o
cumprimento da Lei n.º 11.788/2008, que garante 10% das vagas de
estagiários na administração pública e empresas privadas para pessoas
com necessidades especiais.- 2019/16, solicita ao Prefeito Municipal a
construção de um ponto de ônibus na Rua Indalécio Calza, no Bairro
Bosque do Tamanduá, com abrigo e bancos para acomodar aos usuários
do transporte coletivo, porquanto atualmente não há nenhuma indicação
de parada de ônibus naquele local.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Rubens Algarte de Rezende; Luiz
Carlos Vick Francisco; e, por fim, Argeu Donizetti Reschini. No decorrer
deste Expediente, ausentou-se do Plenário o Vereador Anderson
Aparecido Sposito. 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 EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM ÚNICA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: A Vereadora Ana
Paula Peripato Guerra, por questão de ordem, requereu votação em
regime de urgência especial para o Projeto n.º 35/16, o qual autoriza o
Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio
da Secretaria Estadual da Habitação e por intermédio da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, para implantação de
unidades habitacionais tipo sobrados. O Presidente colocou em votação o
pedido, que foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores
presentes. Depois disso, por questão de ordem, o Vereador Luiz Carlos
Vick Francisco manifestou-se no sentido de que o projeto é importante
para o Município, e disse que a propositura não estava na mesa da Sala
de Reunião das Comissões. A Vereadora Ana Paula Peripato Guerra
disse que estava sim. Novamente, o Vereador Luiz Carlos Vick Francisco
perguntou qual a Comissão da Vereadora Ana Paula Peripato Guerra, e
questionou por que o projeto está nas mãos dela. O Presidente, na
sequência, colocou em votação a suspensão da sessão por 20 minutos
para emissão de pareceres. Todos os vereadores presentes aprovaramna. Assim, o Presidente a suspendeu. Decorrido o prazo, reabriu-a. A 1ª
Secretária fez a leitura dos pareceres exarados. A seguir, o Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se manifestarem a favor
ou contra a propositura. Os Vereadores Luiz Carlos Vick Francisco, José

Augusto Cavalcante Navas e Ana Paula Peripato Guerra manifestaram-se
a favor da matéria. Em votação, o Projeto n.º 35/16 foi aprovado por
unanimidade de votos dos vereadores presentes. Ressalta-se que no
momento desta votação não se encontrava em Plenário o Vereador
Anderson Aparecido Sposito. Na sequência, o Vereador Sebastião José
Ricci solicitou votação em bloco das 13 emendas apresentadas ao Projeto
n.º 20/16, adiante. Todos os vereadores presentes aprovaram tal
postulação. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REDAÇÃO
FINAL:- 20/15, dá nova redação a Lei n.º 1.200/1992, que dispõe sobre o
Código de Obras do Município de Descalvado, com alterações a que foi
submetida pelas Leis n.º 1.330/1993, 1.587/1996 e 3.465/2011,
renumerando seus dispositivos e dando outras providências. A Comissão
de Justiça e Redação apresentou 13 emendas ao projeto. O Presidente
abriu prazo de 30 segundos para os vereadores pronunciarem-se a favor
ou contra as emendas. Ninguém se manifestou. Em votação em bloco, as
13 emendas foram aprovadas por unanimidade de votos dos vereadores
presentes. Ato contínuo, o Presidente abriu prazo de 30 segundos para os
vereadores manifestarem-se a favor ou contra o projeto em redação final.
Nenhum vereador se manifestou. Em votação em redação final, o Projeto
20/15 foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes.
O Presidente informou, por derradeiro, que a próxima Sessão Ordinária
será realizada no dia 20 de junho 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
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