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

19ª Sessão Ordinária
Data: 06 de junho 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 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................06 de junho 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 Sebastião José Ricci para ler um texto
da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para
o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Ofício n.º 10/2016, do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Descalvado, prestando
esclarecimentos aos vereadores envolvendo a recomposição salarial dos
servidores públicos deste Município, que tantas celeumas e inverdades
têm e vêm ocasionando em todo esse processo, conforme consta e aduz
a precitada remissiva – à disposição dos Senhores Vereadores; Ofício n.º
11/16, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile,
encaminhando o balancete financeiro do mês de maio do exercício
corrente, referente às contas deste Legislativo; II – PROJETOS DE LEI
DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO:- 32/16,
denomina “Thiago Paludetti” a Unidade de Saúde da Família do Parque
Milênio, localizada no município de Descalvado – SP; - 33/16, denomina
“Professora Cacilda de Lourdes Gallo Guimarães” o bloco cultural no
espaço “Maria Aparecida Fioroni Kastein”, localizado no município de

Descalvado / SP; - 34/16, 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.III – MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO:- 08/16, de
autoria do Vereador José Augusto Cavalcante Navas, manifesta efusivas
congratulações à Società Fratellanza Italiana Di Descalvado pela
passagem, no dia 02 de junho, do “Dia da Itália”, data em que se festeja o
nascimento da República Italiana e, também, pelo belíssimo trabalho de
manterem viva a tradição italiana em Descalvado, consoante aduz.IV –
PROPOSITURAS
A
ENCAMINHAR:PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:Indicações:- 200/16, requer ao Prefeito Municipal seja
criado um telefone 0800 para atender chamados de violência sexual e
doméstica contra mulheres e crianças, para identificação, acolhida e
direcionamento de atendimentos específicos, garantindo-lhes segurança
social e jurídica, conforme especifica;- 201/16, solicita ao Chefe do Poder
Executivo Municipal que envie a esta Casa de Leis projeto de lei para que
o “Auxílio Alimentação” seja de R$ 400,00 (quatrocentos reais) aos
servidores públicos municipais e conselheiros tutelares, objetivando ajudálos diante da inflação e crise econômica que assolam o País;- 202/16,
pede ao Prefeito Municipal a doação de canetas para aplicação de
insulina aos cidadãos descalvadenses, crianças e adultos, tendo em vista
a praticidade e comodidade oferecidas para os que convivem com a
diabetes,
conforme
especifica.ANA
PAULA
PERIPATO
GUERRA:Indicação:- 192/16, reivindica ao Chefe do Poder Executivo
seja realizado levantamento de todos os bens móveis inservíveis
pertencentes ao patrimônio público em todos os setores da Prefeitura
Municipal. Pede, ainda, que promova a doação desses bens às entidades
beneficentes/filantrópicas sediadas neste Município, conforme prevê a Lei
n.º 3.707, de 18 de julho de 2.013.EDEVALDO BENEDITO GUILHERME
NEVES:Indicação:- 194/16, indica ao Chefe do Poder Executivo que
estude a viabilidade de celebrar convênio com entidades sem fins
lucrativos que se proponham fazer a gestão das duas creches que estão
para ser inauguradas, uma no Bairro Bosque do Tamanduá e, a outra, no
Parque Milênio.HELTON ANTONIO VENÂNCIO:Requerimento:- 61/16,
solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
que remeta a este Legislativo informações referentes aos servidores
regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Descalvado,
consoante
aduz.JOSÉ
AUGUSTO
CAVALCANTE
NAVAS:Indicações:- 198/16, pede ao Chefe do Poder Executivo que
envide esforços junto à empresa de telefonia móvel “TIM”, visando a
instalação de torre de transmissão da operadora em nosso Município, a
fim de oferecer aos moradores e visitantes a cobertura de sinal.- 199/16,
encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que institui a “Semana Municipal de Artes
Marciais”, inserindo-a no Calendário Oficial de Eventos do Município, na
forma que especifica.JOSÉ DIAS BOLCÃO:Indicação:- 193/16, solicita
ao Poder Executivo que estude a possibilidade de instalar em nossa

cidade, um Centro de Diagnóstico e Imagem para atendimento da
população, evitando-se o deslocamento dos cidadãos a outras cidades
para
realizarem
um
simples
exame.LUIZ
CARLOS
VICK
FRANCISCO:Requerimento:- 60/16, requer ao Chefe do Poder
Executivo informações referentes à conclusão da Estação de Tratamento
de Esgoto - ETE, bem como sobre a verba na ordem de R$ 2,8 milhões
enviada pelo Deputado Estadual Fernando Capez para recuperação e
conclusão total das obras, incluindo a colocação da manta impermeável
nas lagoas destinadas ao tratamento de esgoto.Indicação:- 196/16,
reivindica ao Poder Executivo que intensifique a compra dos alimentos da
Agricultura Familiar destinados à merenda escolar do nosso Município,
com o objetivo de fomentar a produção e gerar renda aos pequenos
produtores rurais, conforme especifica.- 197/16, pede ao Prefeito
Municipal seja aberto imediatamente novo processo licitatório visando a
construção da piscina de hidroginástica e compra de equipamentos para o
Centro de Convivência do Idoso – CCI, do Bairro Santa Cruz, desta vez
pelo valor de R$ 130.000,00, que corresponde ao total de recursos
enviados pelo Deputado Vitor Sapienza para esta finalidade, conforme
especifica.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 195, solicita ao Chefe
do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que entre
em contato com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, objetivando a visita da “Caravana da Inclusão” em
Descalvado, para apresentar os atuais direitos das pessoas com
deficiência.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Edevaldo
Benedito Guilherme Neves; Sebastião José Ricci; José Augusto
Cavalcante Navas; e, por fim, Pastor Adilson Gonçalves. No decorrer
deste Expediente, ausentou-se do Plenário o Vereador 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
DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM ÚNICA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO:- 19/2015, dispõe sobre a instituição do PLANO DIRETOR
DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO, estabelece diretrizes gerais de
política de desenvolvimento urbano e dá outras providências. A Comissão
de Justiça e Redação apresentou emenda modificativa ao projeto. O
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
manifestarem a favor ou contra a emenda. O Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco a encaminhou para votação. Em votação, a emenda foi
aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Após, o
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os parlamentares usarem
da palavra a favor ou contra a matéria em redação final. Em votação, o
Projeto 19/16, em redação final, foi aprovado por unanimidade de votos

dos vereadores presentes. Ressalta-se que na votação deste projeto não
se encontrava em Plenário o Vereador Anderson Aparecido Sposito.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS DOS PRESENTES, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO:- 08/16, de autoria do Vereador José Augusto Cavalcante
Navas, manifesta efusivas congratulações à Società Fratellanza Italiana Di
Descalvado pela passagem, no dia 02 de junho, do “Dia da Itália”, data em
que se festeja o nascimento da República Italiana e, também, pelo
belíssimo trabalho de manterem viva a tradição italiana em Descalvado,
consoante aduz. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os
vereadores se manifestarem a favor ou contra a propositura. Ninguém se
manifestou. Em votação, a moção foi aprovado por unanimidade de votos
dos vereadores presentes. Por fim, o Presidente convidou aos Senhores
Vereadores para participarem de reunião a realizar-se no dia 13 de junho
de 2016, segunda-feira, precisamente às 18h30min, na sala de reuniões
deste Legislativo, com a Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado, que prestará contas de seu trabalho realizado no período de
11 de janeiro de 2016 até a presente data. Também, a Provedoria se
colocará à disposição para dúvidas e esclarecimentos. A Presidência da
Casa e a Provedoria da Santa Casa contam com a presença de todos os
vereadores! Informou, ainda, que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 13 de junho 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

