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

22ª Sessão Ordinária
Data: 27 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 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................27 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 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: - Ofício SF 57/16, do Secretário
Municipal de Finanças, Senhor Geraldo Aparecido de Campos, encaminhando
balancete de receita, balancete de despesa e diário de empenhos referentes ao
mês de maio de 2016 – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar. II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 37/16, dispõe sobre as normas que regulam as medidas de
polícia administrativa, a cargo do Município em diversas matérias, e dá outras
providências.- 38/2016, dispõe sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo do
Município de Descalvado e dá outras providências. III – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES Indicações:- 229/16, solicita
ao Chefe do Poder Executivo a majoração do “Auxílio Alimentação” dos
servidores públicos municipais, na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais), como
forma de reconhecimento pelos relevantes serviços por eles prestados à
comunidade descalvadense.- 234/16, reitera pedido ao Poder Executivo para
que envide esforços junto ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER,

objetivando o término do asfaltamento da Vicinal “Vito Gaia Puoli”, que interliga
Descalvado à Pirassununga, visto que a estrada é muito utilizada por agricultores
da região, assim como por estudantes e trabalhadores.- 235/16, pede ao Prefeito
Municipal que disponibilize atendimento odontológico noturno em todas as
Unidades de Saúde da Família – USF’s, pois muitos cidadãos trabalham no
período da manhã e da tarde, restando-se apenas a noite para cuidar da saúde
bucal.EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVESIndicação:- 226/16, indica
ao Poder Executivo que estude a possibilidade legal de destinar espaço à
formação de condutores em área existente no Parque Universitário, defronte do
condomínio, com o objetivo de liberar o fluxo de veículos nas vias onde hoje são
realizadas manobras para este fim, conforme especifica.HELTON ANTONIO
VENÂNCIO Requerimento: - 67/16, requer ao Chefe do Poder Executivo que,
no tempestivo prazo legal, informe a esta Casa de Leis quais as entidades
assistenciais que foram beneficiadas com alimentos não perecíveis arrecadados
no Festival Sertanejo, realizado nos dias 17, 18 e 19 de junho, no Ginásio de
Esportes,
consoante
aduz.
JOSÉ
AUGUSTO
CAVALCANTE
NAVASRequerimentos:- 68/16, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre
o trâmite do Anteprojeto de Lei, de autoria do Vereador José Augusto Cavalcante
Navas, que dispõe sobre a identificação, nos postes de energia elétrica, das
denominações de vias públicas do município, conforme especifica.- 69/16, requer
ao Chefe do Poder Executivo informações sobre o trâmite do Anteprojeto de Lei,
de autoria do Vereador José Augusto Cavalcante Navas, que autoriza o Poder
Executivo a implantar o Programa Municipal denominado “Calçadinha Popular”,
que consiste na construção de calçada em passeios públicos situados em áreas
de moradias de baixa renda, mediante financiamento a preço popular.- 70/16,
pede à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo que envie a esta Casa de Leis
cópia dos comprovantes de recursos financeiros arrecadados e gastos pela CME
– Comissão Municipal de Esportes, no período de 01/01/2015 a
30/06/2016.JOSÉ DIAS BOLCÃOIndicação: - 231/16, reivindica ao Prefeito
Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, a adoção de medidas
visando adquirir um aparelho tomógrafo para realizar exames em caráter de
urgência/emergência, e, também, para que pacientes do município não tenham
que se deslocar a cidades da região, conforme especifica. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO Indicações: - 227/16, requer ao Poder Executivo Municipal a
implantação da atividade delegada por Policiais Militares, com a finalidade de
ampliar as ações de combate à criminalidade, em prol da segurança de nossos
cidadãos, conforme aduz.
- 228/16, solicita ao Prefeito Municipal que determine a manutenção da
iluminação e reparos no Parque Linear “Brazilina Ravasi Rischini”, localizado ao
lado da antiga estação ferroviária da FEPASA, a fim de tornar o local seguro e
agradável para uso da população.- 232/16, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, Anteprojeto de Lei que
insere no Calendário Oficial de Eventos do Município a “Semana da Arte e da
Cultura”, a ser realizada, anualmente, no mês de setembro, na semana em que
se comemora o aniversário de fundação de Descalvado.SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI Indicações: - 225/16, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique
Fernando do Nascimento, a inscrição do Município de Descalvado no Programa
“Cidade Amiga do Idoso”, com a finalidade de proporcionar um envelhecimento
saudável e aumentar a qualidade de vida da pessoa idosa. - 230/16, sugere ao
Diretor do Museu Público Municipal, Senhor Luiz Francisco Lefcadito Alvares, a
exposição das obras “Retratos de Mulheres”, de Danilo de Falco, nas
dependências da Câmara Municipal de Descalvado, na forma que especifica.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: José Augusto Cavalcante Navas; Edevaldo
Benedito Guilherme Neves; Luiz Carlos Vick Francisco; e, por fim, Ana Paula
Peripato Guerra. 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: Por questão de ordem, a Vereadora Ana
Paula Peripato Guerra requereu votação em regime de urgência especial para o
Projeto de Lei n.º 29/16, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao
Artigo 1º da Lei Municipal n.º 3727, de 03 de setembro de 2013, procede a
revogação das Leis Municipais n.º 3726, de 03 de setembro de 2013, 3818, de
03 de junho de 2014 e 3927, de 12 de junho de 2015, e autoriza o Poder
Executivo conceder direito de uso com fins de doação com encargos, visto o
convênio celebrado para implantação de programa de construção de moradias
populares destinadas à população de baixa renda. O 2º Secretário informou que
o projeto já está inserido na ordem do dia. Nesse sentido, o Presidente colocou
em votação a suspensão da sessão por cinco minutos para emissão de
pareceres, e todos os vereadores votaram a favor. Assim sendo, a sessão foi
suspensa. Decorrido o prazo, reabriu-a. O Presidente abriu o prazo de 30
segundos para os vereadores pronunciarem-se a favor ou contra a matéria.
Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 29/16 foi aprovado por
unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: 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. O
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores pronunciarem -se a
favor ou contra a matéria. Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto n.º
34/16 foi aprovado por unanimidade de votos. O Presidente informou, por fim,
que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 04 de julho 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

