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

23ª Sessão Ordinária
Data: 04 de julho 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 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................04 de julho 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 José Augusto Cavalcante Navas para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o Pequeno
Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:- Ofício n.º 14/16, da Contadora da Câmara
Municipal, Sra. Tatiane Stábile, encaminhando o Balancete Financeiro do mês de junho
do exercício corrente, referente às contas deste Legislativo – à disposição dos Senhores
Vereadores e a quem possa interessar.II – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO
EXECUTIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO:- 40/16, dispõe sobre o
Parcelamento do solo para fins urbanos no Município de Descalvado e dá outras
providências.
III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO:- 09/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o
Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Sr. Arnaldo Jardim, e a Chefe da
Casa da Agricultura de Descalvado, Dra. Adriana A. de Oliveira Bueno, bem como toda
sua equipe, pelo excelente trabalho realizado em prol produtores rurais de nossa cidade,
conforme especifica. IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON
GONÇALVES Indicações: - 238/16, reivindica ao Prefeito Municipal esforços junto ao
órgão competente, objetivando a construção de uma rotatória na Rodovia SP-215, na
altura do acesso ao Distrito Industrial "Cosmo Fuzaro", para segurança dos condutores
de veículos que rumam às empresas estabelecidas naquela região. - 239/16, reitera
solicitação ao Chefe do Poder Executivo para obras de abertura, infraestrutura e
asfaltamento da 2ª via da Rua Mário Bonitátibus, que dá acesso ao Parque Morada do
Sol, tendo em vista o grande fluxo de pessoas e veículos que transitam pelo local. 240/16, reitera pedido ao Poder Executivo para que estude a possibilidade de elevar a
referência salarial do emprego público de provimento efetivo de monitor de creche, visto
a relevância dos serviços prestados por tais servidores, conforme especifica. ARGEU

DONIZETTI RESCHINI:Indicação:- 242/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a atualização semanal, no site da Prefeitura
Municipal de Descalvado, da relação dos medicamentos disponíveis nas farmácias das
Unidades de Saúde, bem como avisos nelas afixados, na forma que
especifica.EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVESIndicação: - 235/16, pede ao
Senhor Henrique Fernando do Nascimento, Prefeito de Descalvado, que estude a
viabilidade de implantar dois semáforos em pontos estratégicos da cidade, visando
melhorar e organizar o trânsito, consoante aduz. HELTON ANTONIO VENÂNCIO
Requerimento: - 71/16, solicita ao Diretor de Turismo, Sr. Danilo Augusto Presta,
informações referentes ao “Festival Sertanejo”, promovido recentemente pela Prefeitura
Municipal, visto que o evento não consta do cronograma de festividades do Município.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS Requerimentos: - 72/16, requer ao Poder
Executivo Municipal que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis cópia dos
convênios firmados com a União e o Estado, relacionando as etapas, prazos e
contrapartidas da Prefeitura Municipal. - 73/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Sr.
Henrique Fernando do Nascimento, que envie a esta Casa Legiferante cópia das
portarias vigentes de todos os Conselhos Municipais. - 74/16, reitera pedido à Secretária
Municipal de Educação e Cultura, Sra. Rute Maria Pozzi Casati, para que, no tempestivo
prazo legal, envie a esta Casa de Leis a prestação de contas referente às obras de
reforma nas escolas da rede pública municipal, conforme especifica. JOSÉ DIAS
BOLCÃO Indicação:- 236/16, pede ao Chefe do Poder Executivo medidas para
conceder, nos termos da legislação vigente, Isenção do Imposto Sobre Serviço - ISS,
pelo período de 03 anos, para novas empresas que se instalarem no município de
Descalvado, objetivando atrai-las a fim de gerar mais emprego e renda à nossa
população. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO Requerimento: - 75/16: requer ao
Excelentíssimo Governador Geraldo Alckmin a adoção de medidas junto ao Governo
Estadual, visando o término do asfaltamento da Vicinal “Vito Gaia Puoli”, que interliga
Descalvado à Pirassununga, haja vista que a estrada é muito utilizada por agricultores da
região, bem como por estudantes e trabalhadores que se dirigem de uma cidade a outra.
Indicação: - 241/16, reivindica ao Senhor Prefeito Municipal, Henrique Fernando do
Nascimento, que permita aos Servidores Públicos receberem, em pecúnia, a licença
prêmio, em observância à legislação trabalhista, conforme especifica. SEBASTIÃO
JOSÉ RICCI Indicações: - 237/16, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Henrique Fernando do Nascimento, que estude a possibilidade de instituir, no Município
de Descalvado, o grupo “Vigilantes da Natureza”, representado por alunos do ensino
fundamental da rede pública municipal, com o objetivo de defender ao meio ambiente.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: José Augusto Cavalcante Navas; Luiz Carlos Vick
Francisco; e Argeu Donizetti Reschini. 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 COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO, EM
REDAÇÃO FINAL:- 37/16, dispõe sobre as normas que regulam as medias de polícia
administrativa, a cargo do município em diversas matérias, e dá outras providências. Por
questão de ordem, o Vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves requereu votação
em bloco das emendas apresentadas ao Projeto de Lei 37/16, sendo 07 aditivas e 02
modificativas. O Presidente colocou em votação o pedido, que foi aprovado por
unanimidade de votos. Após a leitura das emendas, o Presidente abriu prazo de 30
segundos para os vereadores se manifestarem a favor ou contra as mesmas. Ninguém
se manifestou. Em votação em bloco, as emendas foram aprovadas por unanimidade de

votos dos vereadores presentes. No momento da votação das emendas, não se
encontrava em Plenário o Vereador Rubens Algarte de Rezende. Após, o Presidente
informou que para aprovação do projeto se faz necessário o voto da maioria absoluta dos
vereadores. Depois, o Presidente abriu prazo de 30 segundos para os vereadores
manifestarem-se acerca do projeto em redação final. Nenhum Edil se manifestou. Em
votação em redação final, o Projeto de Lei Complementar 37/16 foi aprovado por
unanimidade de votos. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO, EM REDAÇÃO FINAL:- 38/16, dispõe sobre a Lei de uso e ocupação do
solo do Município de Descalvado e dá outras providências. Por questão de ordem, o
Vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves requereu votação em bloco das emendas
apresentadas ao Projeto de Lei 38/16, sendo 08 modificativas e 01 aditiva. O Presidente
colocou em votação o pedido, que foi aprovado por unanimidade de votos. Na sequência,
o Presidente informou que para aprovação deste projeto se faz necessário o voto da
maioria absoluta dos vereadores. E, após a leitura das emendas, abriu prazo de 30
segundos para os vereadores se manifestarem a favor ou contra as mesmas. Nenhum
parlamentar se manifestou. Em votação em bloco, as emendas precitadas foram
aprovadas por unanimidade de votos. Depois, abriu prazo de 30 segundos para os
vereadores se pronunciarem a favor ou contra o projeto em redação final. Ninguém se
manifestou. Em votação em redação final, o Projeto de Lei 38/16 foi aprovado por
unanimidade de votos. O Presidente informou, por fim, que a próxima Sessão Ordinária
será realizada no dia 11 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

