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

16ª Sessão Ordinária
Data: 16 de maio de 2016, segunda-feira,
com início previsto para as 20:00 horas
Nesta sessão ordinária não esteve presente o Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco por motivo de problemas de saúde.

Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................16 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; Edevaldo Benedito
Guilherme Neves; José Dias Bolcão;Rubens Algarte de Rezende; e
Sebastião José Ricci.
VEREADOR AUSENTE: Luiz Carlos Vick Francisco.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Sebastião José Ricci para ler um texto
da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para
o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 01/2016, de autoria do Vereador José Augusto
Cavalcante Navas, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado
ao Senhor José Odorico de Oliveira Passos, na forma que especifica.II –
PROPOSITURAS
A
ENCAMINHAR:PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:Indicações:- 162/16, reivindica ao Prefeito Municipal a
adoção de medidas para efetivar a instalação da brigada de incêndio em
nosso Município, tendo em vista os benefícios e segurança que serão
oferecidos à sociedade em geral; - 163/16, reitera pedido ao Poder
Executivo para instituição 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;- 165/16, requer à Comissão Municipal de Trânsito –
COMUTRAN a implantação de redutores de velocidade em trechos da
Avenida Independência, em prol da segurança dos pedestres e motoristas
que transitam por aquela via. ANA PAULA PERIPATO GUERRA:
Requerimento: - 52/16, reitera solicitação ao Chefe do Poder Executivo
para que envie a esta Casa de Leis cópia do número do cadastro da
Prefeitura Municipal no SICONV, dos projetos do Governo Federal que

tratam sobre a rede de abastecimento e recuperação e abertura das
estradas municipais para os assentamentos agrários. EDEVALDO
BENEDITO GUILHERME NEVES: Indicação:- 167/16, sugere ao Prefeito
Municipal a construção de concha acústica na Praça “Deolindo Zaffalon”,
Praça dos Motoristas e na Praça João Marchetti” (antiga FEPASA), para
que o Município ofereça locais específicos para apresentações musicais,
conforme
especifica.JOSÉ
AUGUSTO
CAVALCANTE
NAVAS:Requerimento:- 56/16, reivindica à Companhia Paulista de Força
e Luz – CPFL que tome as providências necessárias, a fim de dotar de
iluminação pública o trecho inicial da Vicinal Vito Gaia Puoli, no Bairro
Jardim São Francisco, conforme aduz.Indicação:- 168/16, indica ao
Presidente da Câmara Municipal que transmita em tempo real, no site do
Legislativo, as audiências públicas realizadas no Plenário, para que seja
dada a devida publicidade, visto que se tratam de reuniões de interesse
público.JOSÉ DIAS BOLCÃO:Indicação:- 161/16, pede ao Prefeito do
Município que estude a viabilidade de instalar televisão em todas as
Unidades de Saúde da Família - USF que ainda não a possuem,
oferecendo conforto e entretenimento aos pacientes que aguardam
atendimento.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimentos:- 53/16,
reitera ao Chefe do Poder Executivo pedido para que envie a esta Casa
de Leis informações referentes às obras de reforma das escolas da rede
pública municipal, realizadas com os recursos aprovados pela Lei
Municipal n.º 3.941/15, conforme especifica;- 54/16, reitera solicitação ao
Prefeito Municipal para que informe a esta Casa de Leis qual o valor gasto
pela Prefeitura Municipal com publicações e assinaturas no jornal
semanário “A Folha de Descalvado”, do período compreendido de janeiro
de 2015 até a presente data; - 55/16, requer ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Henrique Fernando Nascimento, que conceda reajuste
ao servidor público municipal de acordo com a inflação dos anos de 2014
e 2015, em respeito aos servidores e seus familiares, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 160/16, reivindica ao Prefeito
Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que, através da
Divisão Municipal de Turismo, realize no mês de junho “Festa Junina”,
com apresentações artísticas, quadrilha caipira e barracas com comidas
típicas, resgatando, desta forma, os eventos tradicionais que, infelizmente,
vão se extinguindo com o passar do tempo.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Sebastião José Ricci; José Augusto
Cavalcante Navas; Rubens Algarte de Rezende; e, por fim, Ana Paula
Peripato Guerra. O pronunciamento na íntegra dos Vereadores encontrase 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 DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL: 28/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária do corrente exercício, no valor de R$ 319.552,03,

para aplicação dos saldos remanescentes do exercício anterior e
distribuição de valor visando a aquisição de produtos para sinalização de
trânsito. O Vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves requereu
votação em regime de urgência especial para o Projeto de Lei n.º 28/16. O
Presidente colocou o pedido em votação, o qual foi aprovado por
unanimidade de votos. Para emissão de pareceres, o Presidente
suspendeu a sessão por vinte minutos. Decorrido o prazo, reabriu-a. A 1ª
Secretária fez a leitura dos pareceres exarados. Logo após, o Presidente
abriu prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou
contra a matéria. Os Vereadores Argeu Donizetti Reschini, Anderson
Aparecido Sposito, José Augusto Cavalcante Navas e Edevaldo Benedito
Guilherme Neves manifestaram-se favoráveis à proposição. Em votação,
o Projeto n.º 28/16 foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores
presentes, em regime de urgência especial. Por fim, informou que a 17ª
sessão ordinária será realizada no dia 23 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

