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25ª Sessão Ordinária
Data: 18 de julho de 2016
Nesta sessão ordinária esteve ausente o Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco.

Câmara Municipal de
Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- .............................................18 de julho de 2016.
PRESIDENTE:- ...............................Helton Antonio Venâncio
1ª SECRETÁRIA:-...........................Ana Paula Peripato Guerra
2º SECRETÁRIO:- .......................... José Augusto Cavalcante Navas
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Edevaldo Benedito Guilherme Neves; José Dias Bolcão;
Rubens Algarte de Rezende, Vagner Antonio Augusto e Sebastião
José Ricci.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente, Helton Antonio Venâncio, convidou o Vereador Sebastião
José Ricci, para ler um texto da Bíblia. A seguir, tendo em vista que o
Vereador Anderson Aparecido Sposito se licenciou para tratar de assunto
particular no período compreendido de 18 julho a 14 de novembro de
2016, o 2º Suplente de Vereador, Vagner Antonio Augusto, foi convocado
para tomar posse hoje. Assim, o Presidente convidou os vereadores
Sebastião José Ricci e José Dias Bolcão para adentrarem em Plenário o
Suplente de Vereador Sr. Vagner Antonio Augusto. Feito isso, convidou o
Sr. Vagner para assinar o Livro de Presença junto ao 2º Secretário, Sr.
José Augusto Cavalcante Navas. Assinado o livro, pediu ao Sr. Vagner
parar prestar compromisso na tribuna da Câmara. Nesse sentido, o Sr.
Vagner 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.
Vagner 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. Vagner Antonio Augusto, para o
período de 18 julho a 14 de novembro de 2016. Depois, concedeu a

palavra ao Sr. Vagner que se manifestou e, posteriormente, tomou
assentos na cadeira do Vereador Anderson Aparecido Sposito. Na
sequencia o Presidente deu prosseguimento aos trabalhos, passando
para o Pequeno Expediente.

PEQUENO EXPEDIENTE
I –
MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 11/16, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, congratula os Policiais Militares Cabo Osni Luciano Martins e
Cabo Claudio Batista de Oliveira pela eficiência e prontidão com que
realizaram o salvamento de um bebê de apenas 6 meses que estava
afogado com o leite materno, na cidade de Porto Ferreira, consoante
aduz. II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON
GONÇALVES Indicações: - 255/16, indica ao Prefeito Municipal que
disponibilize sinal de internet “wi-fi” gratuito em locais públicos do
município, como por exemplo, as praças e a rodoviária, uma vez que a
conexão tem se tornado cada vez mais necessária dentro do ambiente
social, conforme especifica. - 256/16, solicita ao Poder Executivo que
estude a possibilidade de adquirir notebooks para serem utilizados pelos
alunos da rede municipal de ensino em sala de aula, levando em conta
que a tecnologia se faz cada vez mais necessária para o processo de
ensino e aprendizagem. ANA PAULA PERIPATO GUERRA Indicação: 261/16, encaminha ao Prefeito Municipal, Sr. Henrique Fernando do
Nascimento, Anteprojeto de Lei que denomina “Maria Rita Brum
Franceschini”, o Centro de Referência Turística, situado no município de
Descalvado-SP. HELTON ANTONIO VENÂNCIO Requerimentos: 79/16, requer ao Chefe do poder Executivo que informe a esta Casa de
Leis, o motivo pelo qual foram instaladas tendas em área de propriedade
da Prefeitura Municipal, no bairro Bosque do Tamanduá, bem como qual
sua utilidade a população e o seu custo aos cofres públicos. - 80/16,
reivindica ao Prefeito Municipal que envie a esta Casa Legiferante a
relação dos servidores municipais que solicitaram o afastamento de suas
funções pelo período de 3 meses para concorrerem as eleições
municipais de 2016. JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS
Indicações: - 259/16, indica ao Chefe do Poder Executivo a implantação
de um programa de redução de custos de energia elétrica e telefonia nos
setores públicos, a fim de diminuir os gastos fixos através da
conscientização dos servidores, consoante aduz. - 260/16, pede ao
Prefeito do Município que determine, com urgência, o término do
asfaltamento na Rua João Gabrieli, no bairro Vila Franco, atendendo ao
pedido dos moradores daquela região, conforme especifica. JOSÉ DIAS
BOLCÃO Indicação: - 254/16, requer ao Poder Executivo que tome as
providências necessárias com relação ao imóvel que abriga o desativado
“Nosso Clube Sociedade Esportiva”, de modo que possa ser utilizado pela
população descalvadense como mais uma opção de área destinada a
pratica de esportes e recreação, conforme aduz. LUIZ CARLOS VICK

FRANCISCO Indicações: - 252/16, sugere ao Chefe do Poder Executivo
que disponibilize um funcionário para orientar grupos de pessoas que
tenham interesse em instituir em nossa cidade Entidades/Grupos
Assistenciais/ONG´s, dentre outros, contribuindo com o crescimento do
município. - 257/16, indica a Secretaria de Educação e Cultura seja criada
uma comissão, com objetivo de acompanhar e intervir quando necessário,
na avaliação de desempenho dos professores efetivos da rede municipal,
atendendo o princípio da transparência e respeito aos profissionais da
educação, conforme especifica. - 258/16, solicita ao Prefeito Municipal
melhorias na praça localizada próximo a Escola SESI, dotando-a de
iluminação, a fim de oferecer maior segurança aos jovens skatistas que
praticam o esporte naquele local todos os dias, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI Indicação: - 253/16, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo que, através da Secretaria Municipal de Saúde, celebre
convênio com o Programa de Assistência ao Portador de Glaucoma,
visando o acompanhamento oftalmológico e a distribuição gratuita de
colírios aos pacientes de nosso município.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram a palavra os Vereadores: Sebastião José Ricci, Vargner Antonio
Augusto, Argeu Donizetti Reschini, Ana Paula Peripato Guerra e José
Augusto Cavalcante Navas. O pronunciamento na íntegra dos Vereadores
encontra-se em registro áudio visual, conforme Resolução 06/98, de 09 de
setembro de 1998.
ORDEM DO DIA
PEDIDO DA VEREADORA ANA PAULA PERIPATO GUERRA DE
ADIAMENTO DE VOTAÇÃO, POR DUAS SESSÕES, DA MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE: - 17/15, de
autoria da Vereadora Ana Paula Peripato Guerra, congratula a Usina
Ipiranga pelo apoio ao Programa “Esporte para Todos”, através da Lei de
incentivo ao esporte, promovendo diversas modalidades e oferecendo
oportunidade para as crianças e jovens descalvadenses, conforme
especifica. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO COM
MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA VEREADORA ANA PAULA
PERIPATO GUERRA: - 32/16, denomina “Thiago Paludetti” a Unidade de
Saúde da Família do Parque Milênio, localizado no Município de
Descalvado – SP. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO COM
MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA VEREADORA ANA PAULA
PERIPATO GUERRA: - 33/16, denomina “Professora Cacilda de Lourdes
Gallo Guimarães” o Bloco Cultural no espaço “Maria Aparecida Fioroni
Kastein” localizado no município de Descalvado/SP.

HELTON ANTONIO VENÂNCIO
Presidente

