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

27ª Sessão Ordinária
Data: 01 de agosto 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 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................01 de agosto de 2016
PRESIDENTE:- ...............................Helton Antonio Venancio
1ª SECRETÁRIA:-...........................Ana Paula Peripato Guerra
2º SECRETÁRIO:- ..........................José Augusto Cavalcante Navas
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Pastor Adilson
Gonçalves; Argeu Donizetti Reschini; Edevaldo Benedito Guilherme
Neves; José Dias Bolcão; Luiz Carlos Vick Francisco; Rubens
Algarte de Rezende; Sebastião José Ricci; e Vagner Antonio
Augusto.
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 02/16, do Presidente da
Comissão Municipal de Avaliação e Julgamento de Concessão de Bolsas de
Estudos, Sr. Diego Luis Mendonça Lastosa, encaminhando Edital de
Conhecimento para Eventual Impugnação a Pedidos de Bolsas de Estudos, para
conhecimento dos Vereadores e a quem possa interessar.II – PROPOSITURAS
A ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVESIndicações:- 263/16,
reitera pedido ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
para que estude a viabilidade de implantar, em Descalvado, uma Unidade do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em prol de toda população,
conforme especifica.- 267/16, reitera solicitação ao 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
veículos e pedestres que passam pelo local todos os dias;- 268/16, reivindica ao
Prefeito Municipal que, junto ao órgão competente, promova “Torneio de Pipas e

Papagaios” entre os bairros da cidade, como forma de estimular a interação
entre os cidadãos, realizando essa atividade sadia e de baixo custo.JOSÉ
AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS Requerimentos: - 83/16, requer ao Poder
Executivo que informe, no tempestivo prazo legal, quais os servidores que
exercem a função de controladores internos da Prefeitura Municipal de
Descalvado. - 84/16, solicita à Secretaria Municipal de Saúde que envie a esta
Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, a relação de medicamentos que foram
descartados/incinerados, devido ao vencimento do prazo de validade, do ano de
2015 até a presente data. Indicação: - 273/16, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, Anteprojeto de Lei que
dispõe sobre a preservação do patrimônio natural e cultural do município de
Descalvado, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e institui o Fundo
de Proteção do Patrimônio Cultural de Descalvado. JOSÉ DIAS BOCÃO
Indicação: - 271/16, pede ao Prefeito Municipal providências para abertura de
via pública entre a Rua Carlos Pulici e Avenida Presidente Kennedy, onde serão
interligados os bairros Jardim Belém e Parque Morada do Sol, em prol dos
moradores que trafegam pelo local. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Requerimento: - 86/16, requer ao Excelentíssimo Governador do Estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin, a adoção de medidas visando destinar para Descalvado
recursos financeiros na ordem de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais), para os serviços de recapeamento asfáltico de vias públicas, assim como
para obras de infraestrutura. Indicação: - 274/16, indica à Secretaria de
Educação e Cultura que adote as medidas necessárias para que o cargo de
diretor das escolas públicas municipais seja ocupado por pessoas indicadas
pelos membros da comunidade onde a instituição está inserida, de modo que
haja participação de pais e alunos na escolha dos gestores, conforme aduz.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI Indicação: - 272/16, encaminha ao Prefeito Municipal
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção em
buracos e valas abertos nas vias e passeios públicos no município de
Descalvado. VAGNER ANTONIO AUGUSTO: Indicação: - 275/16, pede ao
Chefe do Poder Executivo que determine os serviços de manutenção e
colocação de telhas em estrutura metálica existente na Praça do Cerrado, no
Bairro Parque Morada do Sol. Na impossibilidade de fazê-lo, solicita a retirada da
referia estrutura, visto que a mesma coloca em risco a integridade física das
crianças que brincam no local, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Vagner Antonio Augusto; Pastor Adilson
Gonçalves; José Augusto Cavalcante Navas; Sebastião José Ricci; e Luiz Carlos
Vick Francisco. 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
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 17/15, de autoria da
Vereadora Ana Paula Peripato Guerra, congratula a Usina Ipiranga pelo apoio ao
Programa “Esporte para Todos”, através da Lei de Incentivo ao Esporte,
promovendo diversas modalidades e oferecendo oportunidade para as crianças
e
jovens
descalvadenses,
conforme
especifica.
MOÇÃO
DE
CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 05/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, manifesta imorredouros agradecimentos ao Cabo PM Edilson Luis
Poiatti, pelos trabalhos dedicados à sua cidade natal Descalvado, congratulando-

o efusivamente pelas eminentes atividades exercidas durante os 26 anos e 04
meses como policial militar em nossa cidade. O autor da propositura usou da
palavra para encaminhá-la à votação, concedendo aparte aos Vereadores José
Augusto Cavalcante Navas e Rubens Algare de Rezende, favoráveis à matéria.
Em votação, a Moção 05/16 foi aprovada por unanimidade de votos. MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 06/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, congratula o descalvadense 3º Sargento PM Edson Luis Marini, que
por 26 anos e 04 meses honrou nossa cidade com sua brilhante atuação como
Cabo da Polícia Militar de nossa urbe, protegendo e mantendo a ordem em
nosso município. O autor da propositura usou da palavra para encaminhá-la. Em
votação, a Moção 06/16 foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o
Presidente colocou em votação a suspensão da sessão por cinco minutos para a
entrega das moções. Todos os Edis aprovaram a suspensão. Decorrido o prazo,
reabriu a sessão. REQUERIMENTO RETIRADO DE TRAMITAÇÃO: O Vereador
Luiz Carlos Vick Francisco, por questão de ordem, requereu a retirada de seu
requerimento, de n.º 85/16, o qual solicita, com base no Regimento Interno da
Casa, sejam convocadas as Senhoras Rute Maria Pozzi Casati, Secretária
Municipal de Educação e Cultura, e Lucilene Briganti, Diretora da EMEF Prof.ª
Edna Maria do Amaral Marini, para prestar esclarecimentos, em reunião a ser
realizada neste Legislativo, no tocante a ocorrência do dia 25 de junho, na “Festa
Junina” daquela escola, conforme especifica. O Vereador Rubens Algarte de
Rezende, por questão de ordem, manifestou-se no tocante ao requerimento. Em
votação, os vereadores votaram a favor a retirada do requerimento, exceto o
Vereador Rubens Algarte de Rezende, que votou contra o pedido de retirada.
Assim sendo, o Requerimento n.º 85/16 foi retirado de tramitação. O Presidente
informou, por fim, que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 08 de
agosto de 2016, 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

