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

29ª Sessão Ordinária
Data: 15 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 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................15 de agosto de 2016
PRESIDENTE:- ...............................Helton Antonio Venancio
1ª SECRETÁRIA:-...........................Ana Paula Peripato Guerra
2º SECRETÁRIO:- ..........................José Augusto Cavalcante Navas
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Pastor Adilson
Gonçalves; Argeu Donizetti Reschini; Edevaldo Benedito Guilherme
Neves; José Dias Bolcão; Luiz Carlos Vick Francisco; Reinaldo
Rodrigues da Cruz, Rubens Algarte de Rezende; Sebastião José
Ricci; e Vagner Antonio Augusto.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente em exercício, Pastor Adilson Gonçalves, convidou o
Vereador Sebastião José Ricci para ler um texto da Bíblia. Ato contínuo,
informou que o Vereador Helton Antonio Venancio (Presidente da Casa)
se licenciou para tratar de assunto particular no período de 10 a 25 de
agosto de 2016, e disse que por esta razão ocupa hoje o cargo de
Presidente em exercício. Informou também que, por esse motivo, o 1º
suplente de vereador, Senhor Reinaldo Rodrigues da Cruz (o Ninja), foi
convocado para tomar posse. Assim, convidou os vereadores Edevaldo
Benedito Guilherme Neves e Vagner Antonio Augusto para adentrarem
em Plenário o suplente Reinaldo Rodrigues da Cruz, o qual assinou o livro
de presença junto ao 2º Secretário, e o termo de posse junto à 1ª
Secretária. Feito isto, o Presidente informou que a sua declaração de
bens foi devidamente entregue e encontra-se sobre a mesa diretora.
Portanto, declarou o Senhor Reinaldo Rodrigues da Cruz empossado ao
cargo de Vereador para o período compreendido de 15 a 25 de agosto de
2016. Na sequência, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.

PEQUENO EXPEDIENTE

I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: - Convite do Comandante da
3ª Companhia de Policia Militar, Capitão PM Daniel do Amaral
Veiga, convidando a todos para participarem de Audiência Pública a
ser realizada no dia 16 de agosto de 2016, terça-feira, às 19h00, nas
dependências da Câmara Municipal de Descalvado/SP, onde serão
tratados assuntos relativos à Segurança Pública e, na oportunidade,
será lançada a Campanha “Vizinhança Solidária”. II – PROJETOS
DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: 45/16, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária do corrente exercício, cujo motivo da suplementação é
a aplicação de recursos de empenhos estornados neste exercício e
saldo remanescente de exercícios anteriores, não aplicados, FNDE,
merenda escolar, na forma que especifica. - 46/16, dispõe sobre
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária do
corrente exercício, tendo por finalidade a aplicação de recursos do
Convênio “Brasil Carinhoso”, referente a saldos remanescentes de
exercícios anteriores, não aplicados tempestivamente, na forma que
especifica. III – PROJETO DE RESOLUÇÃO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 02/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, insere o parágrafo segundo ao Artigo 101 da Resolução
nº 06/90, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Descalvado, e remunera seu parágrafo único, a fim de
possibilitar a utilização de meios audiovisuais durante a Ordem do
Dia, na forma que especifica. IV – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES Indicações: 288/16, requer ao Chefe do Poder Executivo a construção de pista
de skate em área da municipalidade, localizada próxima à escola do
SESI, tendo em vista que o bairro não dispõe de área de lazer e
entretenimento aos moradores daquela região, sobretudo aos
jovens, conforme especifica; - 291/16, reitera pedido ao Prefeito
Municipal para os serviços de pavimentação asfáltica em trecho da
Avenida Independência que ainda não dispõe dessa benfeitoria, nas
proximidades da Escola SESI 205; - 292/16, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo que realize estudos para a implantação de
semáforos na Avenida Bom Jesus, haja vista o intenso fluxo de
veículos naquela via, principalmente nos horários de pico, conforme
especifica.
EDEVALDO
BENEDITO
GUILHERME
NEVES
Indicação: - 290/16, requer ao Poder Executivo Municipal que
determine a pintura de faixa central na Perimetral Cezar Martinelli,
bem como a pintura de faixas de pedestre na região central da
cidade, visando a segurança do trânsito, conforme especifica. JOSÉ
AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS Requerimentos: - 91/16, pede
ao Poder Executivo informações referentes à inauguração dos
Centros de Educação Infantil “Professora Zuleika Aparecida
Facchin", no Bairro Parque Milênio, e “Professora Dirce Pereira
Fonseca", no Bairro Bosque do Tamanduá, conforme especifica. 92/16, solicita à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que, no
tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis a prestação de

contas do FUNDEB, acompanhada dos extratos bancários, referente
ao segundo trimestre do exercício corrente. JOSÉ DIAS
BOCÃOIndicação: - 286/16, sugere ao Poder Executivo e à
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
medidas a fim de incentivar a agricultura orgânica, bem como a
normatização para que os produtos recebam o Selo Municipal de
"Alimento Orgânico", conforme aduz. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO Indicações: - 284/16, 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 “Festa Julina das Comunidades Santa Cruz, Bela
Vista e Jardim Paola”, a ser realizada, anualmente, no penúltimo
sábado do mês de julho, na forma que especifica. - 285/16, solicita à
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento que
realize a poda das árvores na Rua XV de Novembro, visto que os
galhos secos podem cair e provocar acidentes, envolvendo tanto os
veículos quanto os pedestres, conforme especifica. SEBASTIÃO
JOSÉ RICCI Indicação: - 287/16, requer à Mesa Diretora que
encaminhe ao Prefeito Municipal o Anteprojeto de Lei que institui no
Município de Descalvado o “Programa de Pagamento por Serviços
Ambientais – PMPSA”, na forma que especifica. VAGNER
ANTONIO AUGUSTO: Indicação: 289/16, reivindica ao Prefeito
Municipal seja retirado o pequeno canteiro existente na Rua João
Augusto Cirelli, no trecho compreendido do Posto FÊNIX até atingir
a Empresa Social Evialis, porquanto o local fica com aspecto de
abando por necessitar de manutenção frequente, e, ainda, seja
estudada outra forma de manter a divisão daquela via.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Vagner Antonio Augusto e Reinaldo
Rodrigues da Cruz. 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 CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 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
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos por 5 gestões,
demonstrando sua competência e dedicação ao serviço público e a nossa
cidade. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra a propositura. O autor da Moção usou da
palavra para encaminhá-la, concedendo aparte aos Vereadores Sebastião
José Ricci e Rubens Algarte de Rezende, também favoráveis. Na
sequência, o Vereador Pastor Adilson Gonçalves manifestou-se a favor.
Em votação, a Moção n.º 12/16 foi aprovada por unanimidade de votos.

O Presidente informou, por fim, que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 22 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

