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

14ª Sessão Ordinária
Data: 02 de maio de 2016, segunda-feira,
com início previsto para as 20:00 horas
Nesta sessão ordinária não esteve presente o Vereador Dr. Edevaldo
Benedito Guilherme Neves, por motivo de saúde.

Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................02 de maio 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; José Dias Bolcão; Luiz
Carlos Vick Francisco; Rubens Algarte de Rezende; e Sebastião
José Ricci.
VEREADOR AUSENTE: Vereador Edevaldo Benedito Guilherme
Neves.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Sebastião José Ricci para ler um texto
da Bíblia. Antes de passar a palavra à 1ª Secretária, informou que o
Vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, por motivo de saúde, não
participará da presente sessão. Informou a todos, também, a composição
da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, constituída pelo Ato da
Mesa n.º 19/2016, para apurar a gestão da Associação da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Descalvado a partir de 01/01/2010 até a
data da intervenção, a saber: Ana Paula Peripato Guerra – PT; Edevaldo
Benedito Guilherme Neves – PMDB;Rubens Algarte de Rezende – PSDB;
Pastor Adilson Gonçalves – PSC; e Sebastião José Ricci – PP. E
comunicou que os membros foram indicados observando-se a
representatividade partidária, dando conhecimento que, agora, cabe aos
membros elegerem o Presidente e o Relator da CPI. Ato contínuo, deu
prosseguimento aos trabalhos, passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: Ofício CPI n.º 16, da Comissão
Parlamentar de Inquérito – CPI constituída pelo Ato da Mesa n.º 19/15,
encaminhando à Mesa Diretora da Câmara Municipal o seu relatório final,
composto por 16 (dezesseis) páginas, para leitura em Plenário e
conhecimento dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar. II –
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO:

- 04/16, de autoria do Vereador José Dias Bolcão, manifesta efusivas
congratulações ao Hospital Estadual “Américo Brasiliense”, pelo
atendimento com excelência e humanizado, competência ímpar e carinho
que trata seus pacientes, conforme aduz.III – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES:Indicações:- 143/16
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 “Koinonia Fest”, a ser realizada,
anualmente, no segundo final de semana do mês de agosto, na forma que
especifica.- 147/16, pede ao Poder Executivo que elabore projeto de
construção de ciclovias, como medida para melhoria da infraestrutura do
trânsito e, também, como meio de oferecer lazer, entretenimento e,
principalmente, segurança à população.- 148/16, requer ao Senhor
Prefeito Municipal a adoção de todos os procedimentos e esforços
cabíveis, objetivando a aquisição/instalação de transmissor de distribuição
do sinal da “Rede Super de Televisão”, atendendo, assim, a pedido de
moradores da cidade de Descalvado, conforme especifica.ANA PAULA
PERIPATO GUERRA:Indicações:- 149/16, encaminha ao Chefe do
Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, Anteprojeto
de Lei que denomina “Thiago Paludetti” a Unidade de Saúde da Família
do Parque Milênio, no Município de Descalvado-SP.- 150/16, reivindica ao
Prefeito Municipal que, ao elaborar e enviar o projeto de lei que trata da
concessão de auxílios e/ou subvenções às entidades do Município de
Descalvado, para o ano de 2017, faça um projeto próprio para a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, contendo, nele,
todos os convênios que serão firmados com a Municipalidade.HELTON
ANTONIO VENÂNCIO:Indicação:- 145/16, solicita ao Chefe do Poder
Executivo serviços de recuperação e manutenção da pista de cooper do
Parque Linear "Brazilina Ravazi", para que a população volte a utilizar o
local para a prática esportiva, visando o bem-estar e a qualidade de vida
de todos, conforme especifica.JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS:
Requerimentos:- 45/16, requer ao Prefeito Municipal informações
referentes à reestruturação do “Programa Café da Manhã Solidário”, o
levantamento dos custos gerados, a possível economia no corte deste
benefício, bem como onde estão sendo aplicados esses recursos,
consoante aduz.- 46/16, pede ao Sindicato dos Funcionários Públicos
Municipais de Descalvado que envie a esta Casa de Leis cópia de seu
Estatuto, bem como dos documentos referentes à contratação entre o
Poder Público e a Entidade.Indicação:- 146/16, reivindica ao Poder
Executivo que envide esforços visando a divulgação e ampliação do
Programa “Jovem Cidadão - Meu Primeiro Trabalho”, do Governo do Estado
de São Paulo, o qual oferece oportunidade de inserção no mercado de
trabalho a estudantes do ensino médio da rede estadual, conforme
especifica.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimentos:- 47/16,
requer ao Chefe do Poder Executivo que envie a esta Casa Legiferante
informações e documentos referentes à contratação da empresa
“Construtora ERP Ltda.”, a qual realizou o orçamento de reforma das

escolas municipais;- 48/16, pede ao Secretário Municipal de Planejamento
e Gestão do Estado de São Paulo, Sr. Marcos Antonio Monteiro, que
estude a possibilidade de formalizar convênio entre o Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE e a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, objetivando o
atendimento de servidores e seus familiares residentes em nosso
município e região, e que congregue os interesses de ambas as
convenentes. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 114/16, reivindica ao
Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que envie
a esta Casa Projeto de Lei autorizando a Prefeitura Municipal de
Descalvado a dar permissão para regularização de imóveis com
edificações realizadas em desacordo com as legislações vigentes.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Anderson Aparecido Sposito; José
Dias Bolcão; José Augusto Cavalcante Navas; Pastor Adilson Gonçalves;
Rubens Algarte de Rezende; e, por fim, Luiz Carlos Vick Francisco. 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 PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 21/16, autoriza
o Poder Executivo conceder direito de uso e doar, com encargos, bem
imóvel pertencente a seu patrimônio, para a Empresa denominada
“Zagarollo Papéis e Embalagens Ltda. ME.” O Presidente abriu prazo de
30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra a
matéria. Os Vereadores José Augusto Cavalcante Navas e Ana Paula
Peripato Guerra manifestaram-se a favor da proposição. Em votação, o
Projeto 21/16 foi aprovado por unanimidade.PROJETO DE LEI DO
PODER EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 08/16, dispõe sobre a licença
maternidade e paternidade dos servidores públicos municipais do Poder
Legislativo Municipal de Descalvado, na forma que especifica. O
Presidente ofertou cinco minutos para a Comissão de Administração
concluir seu parecer. Após, abriu prazo de 30 segundos para os
vereadores se inscreverem a favor ou contra a matéria. Ninguém se
manifestou. Em votação, o Projeto n.º 08/16 foi aprovado por
unanimidade.PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 25/16,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária do corrente exercício, no valor de R$ 300.000,00, para
aplicação dos recursos vinculados em ações de combate às perdas de
água, fornecimento/instalação de macromedidores de vazão e nível,
monitoramento através de unidade remota e substituição de hidrômetros.
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 25/16 foi aprovado por unanimidade. MOÇÃO
APROVADA POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 04/16, de autoria do Vereador José Dias Bolcão, manifesta

efusivas congratulações ao Hospital Estadual “Américo Brasiliense”, pelo
atendimento com excelência e humanizado, competência ímpar e carinho
que trata seus pacientes, conforme aduz.O Presidente abriu prazo de 30
segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra a matéria.
Ninguém se manifestou. Em votação, a Moção n.º 04/16 foi aprovado por
unanimidade. Informou, por fim, que a 15ª sessão ordinária será realizada
no dia 09 de maio de 2016, segunda-feira, com início às 20 horas. 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

