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

18ª Sessão Ordinária
Data: 30 de maio 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 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................30 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; 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 Pastor Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando
para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
A 1ª Secretária fez a leitura, na íntegra, de correspondência remetida por
servidores públicos a esta Casa de Leis.I – CORRESPONDÊNCIA
RECEBIDA:- Ofício n.º 08/16, da Contadora da Câmara Municipal de
Descalvado, Sra. Tatiane Cristina Stábile, encaminhando o Relatório de
Gestão Fiscal do Legislativo Municipal relativo ao 1º Quadrimestre do
corrente
exercício.II
–
PROJETOS
DE
LEI
DO
EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 30/16, dispõe sobre a
recomposição de perda salarial dos servidores públicos do Poder Executivo,
Conselheiros Tutelares, Estagiários e Servidor Estadual designado para
chefiar os serviços da Vigilância Sanitária do Município e dá outras
providências que especifica. - 31/16, autoriza o Executivo a permitir a
regularização do parcelamento de imóveis nos casos e condições que
especifica. III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON
GONÇALVES:Indicações:- 186/16, solicita ao Prefeito Municipal que,
juntamente com a Secretaria de Saúde, estude a possibilidade de cadastrar o
Município de Descalvado em programa de residência médica, com o objetivo

de beneficiar as Unidades de Saúde da Família;- 190/16, requer ao Poder
Executivo esforços no sentido de reativar os passeios gratuitos no “Trenzinho
da Aurora”, nos finais de semana, com o intuito de oferecer lazer e
entretenimento às crianças do nosso Município, conforme especifica.- 191/16,
pede ao Chefe do Poder Executivo a criação de uma “Clínica Municipal para
Dependentes Químicos” custeada pela Municipalidade, com o objetivo de
atender
aos
cidadãos
descalvadenses
que
necessitam
de
tratamento.ANDERSON
APARECIDO
SPOSITO:Indicação:183/16,
reivindica ao Poder Executivo que estude a viabilidade de implantar aplicativo
para celulares, no qual a população tenha acesso ao andamento de contratos
e convênios firmados pelo poder público municipal, além de outros dados que
constam no Portal Transparência, facilitando, assim, o direito de fiscalização
do cidadão, conforme aduz.EDEVALDO BENEDITO GUILHERME
NEVES:Indicação:- 187/16, solicita ao Prefeito Municipal que realize
esforços para a aquisição de 02 motocicletas, devidamente equipadas, para a
Polícia Militar, de modo que auxiliem na patrulha urbana e rural, tendo em
vista a agilidade e acesso rápido dos referidos veículos.HELTON ANTONIO
VENÂNCIO:Indicação:
- 185/16, pede ao Chefe do Poder Executivo que proceda aos serviços de
sinalização de solo na Perimetral Cezar Martinelli, com a finalidade de alertar
aos motoristas sobre as regras de trânsito naquela via, diminuindo os riscos
de acidentes, conforme especifica. JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE
NAVAS:Requerimentos:- 58/16, requer ao Prefeito Municipal que envie a
esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, cópias dos comprovantes de
pagamento a empresas contratadas para execução de serviços de
recapeamento asfáltico e tapa-buracos em nosso Município, neste ano de
2016.- 59/16, solicita à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
que envie a esta Casa Legiferante cópias dos comprovantes de recursos
financeiros arrecadados pelo Fundo Social de Solidariedade do Município de
Descalvado, no exercício de 2015.Indicação:- 188/16, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo a realização de obras de melhorias, com reforma e pintura,
na quadra poliesportiva da EMEF "Professora Dirce Sartori Serpentino",
situada no Bairro Jardim Albertina, conforme especifica.JOSÉ DIAS
BOLCÃO:Indicação:- 184/16, pede à Secretaria de Educação e Cultura que
estude a possibilidade de disponibilizar curso de alfabetização para adultos
no Município de Descalvado, com o objetivo de oferecer às pessoas sem
estudos oportunidade de se desenvolverem e se integrarem à sociedade,
consoante aduz.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 189/16, requer à
Diretora Municipal de Saúde, Senhora Luiza de Cássia Tinelli, a distribuição
de selos holográficos aos profissionais da saúde de nossa cidade, para
identificação nos receituários do Programa “Farmácia Popular”.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Rubens
Algarte de Rezende; Sebastião José Ricci; Argeu Donizetti Reschini; José
Augusto Cavalcante Navas; e, por fim, Anderson Aparecido Sposito. 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, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 31/16, autoriza o Executivo permitir a
regularização do parcelamento de imóveis nos casos e condições que
especifica. O Presidente abriu prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra a matéria. Os Vereadores Luiz Carlos Vick
Francisco e Sebastião José Ricci manifestaram-se a favor da proposição. Em
votação, o Projeto 31/16 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO
DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 19/16, revoga a Lei n.º 3641, de 02 de agosto
de 2011, que dispõe sobre desafetação e concessão de direito de uso de
bem público municipal, para a Paróquia Nossa Senhora do Belém, através da
Comunidade Santa Rita de Cássia. O Presidente abriu prazo de 30 segundos
para os vereadores se inscreverem a favor ou contra a matéria. O Vereador
José Augusto Cavalcante Navas manifestou-se a favor da matéria. Em
votação, o Projeto 19/16 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: 01/16, de autoria do Vereador José
Augusto Cavalcante Navas, concede Título de Cidadão Honorário de
Descalvado ao Senhor José Odorico de Oliveira Passos. 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 de Decreto foi
aprovado por unanimidade de votos. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
APROVADA POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
23/16, de autoria do Vereador Anderson Aparecido Sposito, congratula os
colaboradores da Associação Protetora dos Animais de Descalvado – APAD
pelo trabalho de dedicação a frente do Canil/Gatil, e pelo espírito solidário
demonstrado através de ações e campanhas que mobilizam a população em
prol do bem-estar dos animais. O Presidente abriu prazo de 30 segundos
para os vereadores se inscreverem a favor ou contra a matéria.O autor da
propositura usou da palavra para encaminhá-la. Depois da votação, o
Presidente informou que a partir do dia 01 de junho, quarta-feira, a Câmara
Municipal cederá o Espaço Alternativo “Jornalista Lazaro Timótheo do
Amaral” para a Campanha do Agasalho 2016, intitulada “Malu Moleton: Uma
história para aquecer a todos”, que se estenderá até o dia 30 de junho,
portanto o Espaço ficará indisponível neste período para o estacionamento
de veículos e demais eventos. Comunicou, também, que amanhã, dia 31 de
maio, terça-feira, acontecerá no Plenário deste Legislativo Audiência Pública
da Secretaria de Saúde, às 13 horas, e, em seguida, Audiência Pública da
Secretaria de Finanças, às 15 horas. E, por fim, deu conhecimento que a
próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 30 de maio de 2.016, 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

