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

28ª Sessão Ordinária
Data: 08 de agosto 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 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................08 de agosto de 2016
PRESIDENTE:- ...............................Helton Antonio Venancio
1ª SECRETÁRIA:-...........................Ana Paula Peripato Guerra
2º SECRETÁRIO:- ..........................José Augusto Cavalcante Navas
VEREADORES PRESENTES: Pastor Adilson Gonçalves; Argeu
Donizetti Reschini; Edevaldo Benedito Guilherme Neves; José Dias
Bolcão; Luiz Carlos Vick Francisco; Rubens Algarte de Rezende;
Sebastião José Ricci; e Vagner Antonio Augusto.
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, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Ofício n.º 15/16, da Contadora da
Câmara Municipal de Descalvado, Sra. Tatiane Stábile, encaminhando balancete
financeiro do mês de julho do exercício corrente, referente às contas deste
Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar;
- Ofício nº 514/2016/GIGOVPK, da Caixa Econômica Federal, notificando o
crédito de recursos financeiros no valor de R$175.000,00, do Programa
MDS/FNAS – SUAS – Proteção Social Básica, que tem por objeto a estruturação
da rede de serviços de proteção básica, construção de CRAS no Bosque do
Tamanduá; - Ofício n.º 32/2016, de autoria do Vereador Helton Antonio
Venancio, requerendo licença do cargo de Vereador no período compreendido
de 10 de agosto de 2016 a 25 de agosto de 2016, para tratar, sem remuneração,
de assunto particular. II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO
DE DELIBERAÇÃO: - 44/16, denomina “Maria Rita Brum Franceschini o Centro
de Referência Turística, localizado no município de Descalvado. III – MOÇÃO
DE PESAR CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 01/16, de autoria do
Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta pesar pelo passamento do Pastor

Cesino Bernardino aos 82 anos, no dia 30 de julho de 2016, deixando tristeza ao
coração de milhares de pastores e missionários, que tinham nele uma referência
religiosa. IV – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 12/16, de autoria do Vereador José Augusto Cavalcante
Navas, congratula o Servidor Municipal Valdecir Luis Marcolino pelos 40 anos de
serviços prestados ao Município de Descalvado, onde exerceu diversas funções,
dentre elas a de Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos por 05
gestões, demonstrando sua competência e dedicação ao serviço público e à
nossa cidade. V – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON
GONÇALVESIndicações:- 277/16, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Henrique Fernando do Nascimento, que estude a possibilidade de instituir a
“Guarda Mirim” no Município de Descalvado, conforme especifica. - 278/16,
reitera pedido ao Poder Executivo para medidas junto aos órgãos competentes
para instalação, com base nas resoluções da ANATEL, de antena de telefonia
móvel ou outra ação que entender cabível no Bosque do Tamanduá, a fim de
melhorar o sinal de telefonia naquele populoso bairro, principalmente em sua
área baixa que mais sofre com esse problema. Com isso, também sanará a
deficiência de sinal nos bairros localizados em suas imediações. ARGEU
DONIZETTI RESCHINI Indicação: - 281/16, reivindica à Comissão Municipal de
Trânsito – COMUTRAN a adoção de medidas visando a implantação de faixa de
pedestres em trechos da Avenida Guerino-Oswaldo, próximos ao cruzamento
com a Avenida Bom Jesus. Pede, ainda, a colocação de sinalização e placa
indicando a localização da Unidade da UNIMED, a fim de que condutores de
veículos trafeguem em baixa velocidade pelo local, conforme especifica.
EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVES Requerimento:- 87/16, requer
ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que envie a
esta Casa de Leis informações com relação aos gastos com combustível da frota
municipal,
consoante
aduz.JOSÉ
AUGUSTO
CAVALCANTE
NAVASRequerimentos:- 89/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo que
informe quais medidas estão sendo adotadas pela Prefeitura Municipal, no
sentido de acatar a recomendação do Ministério Público local, através do
Inquérito Civil n.º 14.0250.0000360/2014, para que sejam exonerados mais de
60 cargos comissionados existentes na administração pública.- 90/16, requer ao
Deputado Estadual Campos Machado que envide esforços no sentido de
destinar emenda parlamentar, na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à
entidade UNIDOS – União Descalvadense de Obras Sociais, mantenedora da
Creche Sonho Infantil, com o objetivo de auxiliá-la na manutenção de suas
atividades que tanto beneficiam a comunidade descalvadense.JOSÉ DIAS
BOCÃOIndicação:- 276/16, reivindica à Secretaria de Educação e Cultura que
providencie a limpeza do telhado e calhas da EMEF CAIC “Dr. Cid Muniz
Barreto”, bem como a aplicação de repelente de pombos, mantendo, dessa
forma, a manutenção daquela Unidade Escolar, conforme especifica.LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCORequerimento:- 88/16, requer ao Excelentíssimo
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a adoção de medidas
urgentes no sentido de incluir no orçamento estadual a destinação, para 2017,
de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para obras de ampla reforma no prédio
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado.Indicação:280/16, pede ao Prefeito Municipal a construção imediata da piscina de
hidroginástica e compra de equipamentos para o Centro de Convivência do
Idoso – CCI, do Bairro Santa Cruz, através da emenda parlamentar enviada pelo
Deputado Vitor Sapienza, no valor de R$ 130.000,00, tendo em vista que o prazo
para utilizá-la está chegando ao fim, consoante aduz.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Indicação: - 279/16, indica ao Prefeito Municipal que, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, estudem a possibilidade de criar o
“Programa de Assistência à Adolescência e à Infância (PAI)”, visando oferecer
atividades educacionais, esportivas e culturais em horário oposto ao escolar,
conforme especifica.VAGNER ANTONIO AUGUSTO:Indicação:- 282/16, indica
ao Chefe do Poder Executivo que determine a troca dos postes de iluminação da
Praça Santa Cruz das Almas, tendo em vista que atualmente a altura das

árvores prejudica a luminosidade do local, conforme especifica. - 283/16, requer
ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que determine
ao setor responsável pelo trânsito, a implantação de placas com nome de rua em
todas as vias públicas que ainda não as possuem.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Vagner Antonio Augusto; Rubens Algarte de
Rezende; José Augusto Cavalcante Navas; Edevaldo Benedito Guilherme
Neves; Pastor Adilson Gonçalves; Luiz Carlos Vick Francisco; e, por fim, Argeu
Donizetti Reschini. 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 PESAR APROVADA POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 01/16, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, manifesta pesar pelo passamento do Pastor Cesino Bernardino aos
82 anos, no dia 30 de julho de 2016, deixando tristeza ao coração de milhares de
pastores e missionários, que tinham nele uma referência religiosa. O Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou
contra a propositura. O autor, Pastor Adilson Gonçalves, usou da palavra para
encaminhá-la. Em votação, a Moção 01/16 foi aprovada por unanimidade de
votos.PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 12/2016, de autoria da Comissão
de Orçamento e Finanças, fixa os subsídios do Presidente e dos Vereadores à
Câmara Municipal de Descalvado a partir da 17ª Legislatura. O Presidente abriu
o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra a
propositura. Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto 12/2016 foi aprovado
por unanimidade.O Presidente informou, por fim, que a próxima Sessão
Ordinária será realizada no dia 15 de agosto de 2016, 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

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal
Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

