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

41ª Sessão Ordinária
Data: 07 de novembro 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 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ......................................,,.........07 de novembro de 2016
PRESIDENTE:- ....................................Helton Antonio Venancio
1ª SECRETÁRIA:-...............................Ana Paula Peripato Guerra
2º SECRETÁRIO:- ..........................José Augusto Cavalcante Navas
VEREADORES PRESENTES: Anderson Aparecido Sposito; Pastor
Adilson Gonçalves; 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 Pr. Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Na sequência, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício n.º 29/16, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane
Cristina Stábile, encaminha o Balancete Financeiro do mês de outubro do
exercício corrente, referente às contas deste Legislativo – à disposição
dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar.
II - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:

- 371/16, pede ao Poder Executivo que determine a pavimentação ou
colocação de bloquetes de concreto sobre o paralelepípedo do Cemitério
Municipal, no trecho em que passa o carrinho utilizado para o
sepultamento, conforme especifica;
- 372/16, reivindica ao Prefeito Municipal que, juntamente com a
Associação Comercial e Industrial de Descalvado – ACID, realize a
Campanha “Natal com Luzes”, baseando-se na Lei Municipal nº
1.807/1998, que prevê desconto no IPTU para as casas mais iluminadas
da cidade;
- 373/16, reitera pedido ao Poder Executivo para adoção de medidas
visando à abertura de “Creche do Idoso” em nosso Município, a fim de
oferecer aos idosos um local onde possam passar o dia, com
acompanhamento médico e psicológico, enquanto seus familiares
trabalham.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI
Indicação:
- 369/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo providências com relação à
iluminação no Cemitério Municipal, com o objetivo de oferecer estrutura
necessária para os sepultamentos que podem ocorrer no período noturno,
conforme especifica.
JOSÉ DIAS BOLCÃO
Indicação:
- 370/16, reitera pedido à Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos visando à construção de
calçadas e ciclovias e a implantação de alambrados ao longo da
Perimetral Cesar Martinelli, com a finalidade de oferecer maior segurança
aos pedestres, ciclistas e condutores de veículos.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Indicações:
- 374/16, reivindica ao Poder Executivo que determine o recolhimento
periódico do lixo/entulho depositado em caçambas no trevo localizado na
Avenida Antonio Fregonese, em prol da saúde e segurança dos que por
ali residem e transitam.
- 375/16, requer ao Chefe do Poder Executivo estudos para organização
de coleta seletiva dos resíduos recolhidos pela Prefeitura Municipal, com o
objetivo de gerar renda aos coletores de lixo, diminuir os impactos ao
meio ambiente e, ainda, promover economicidade no transporte dos
resíduos até o aterro sanitário na cidade de Guatapará, conforme
especifica.

- 376/16, pede ao Prefeito Municipal medidas objetivando reforçar a
vigilância dos próprios públicos, inclusive com a contratação de empresa
terceirizada, evitando, assim, a ação de vândalos, bem como os gastos da
Municipalidade com a manutenção de seus prédios, consoante aduz.

GRANDE EXPEDIENTE
Usou da palavra o Vereador Sebastião José Ricci; José Augusto
Cavalcante Navas; 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

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 53/16, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária do corrente
exercício, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para aquisição
de veículo tipo pick-up para atendimento ao serviço de vetores e aquisição
de gerador automático para suprir a ausência de energia elétrica
objetivando conversação do estoque de vacinas do Centro de Saúde “Dr.
Vital Brasil”. O Presidente abriu prazo de 30 segundos para os vereadores
se inscreverem a favor ou contra a matéria. Ninguém se manifestou. Em
votação, o Projeto 53/16 foi aprovado por unanimidade de votos.
PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, COM
ENCAMINHAMENTO DE SEU AUTOR: - 02/16, versa sobre homenagem
a pessoas que se dedicam e prestam relevantes serviços voluntários
através da concessão da “Medalha do Voluntário Descalvadense”, na
forma que especifica. O Presidente abriu prazo de 30 segundos para os
vereadores se inscreverem a favor ou contra a proposição. O autor da
matéria usou da palavra para encaminhá-la. Em votação, o Projeto de
Decreto 02/16 foi aprovado por unanimidade de votos. MOÇÃO DE
APOIO APROVADA POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO: 03/16, de autoria do Vereador José Dias Bolcão,
manifesta apoio às reivindicações salarais da ASSPM – Associação dos
Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo para
os anos de 2015 e 2016 junto ao Governo de São Paulo. O Presidente
informou, por fim, que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia
11 de novembro de 2016, com início às 20 horas, conforme prevê o
Regimento Interno, e a pauta será encerrada às 16:00 horas desta quartafeira. 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

