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

30ª Sessão Ordinária
Data: 22 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 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................22 de agosto de 2016
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO:- ....Pastor Adilson Gonçalves
1ª SECRETÁRIA:-...........................Ana Paula Peripato Guerra
2º SECRETÁRIO:- ..........................José Augusto Cavalcante Navas
VEREADORES PRESENTES: Argeu Donizetti Reschini; Edevaldo
Benedito Guilherme Neves; José Dias Bolcão; Luiz Carlos Vick
Francisco; Reinaldo Rodrigues da Cruz, Rubens Algarte de Rezende;
Sebastião José Ricci; e Vagner Antonio Augusto.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente em exercício, Pastor Adilson Gonçalves, convidou o
Vereador José Augusto Cavalcante Navas para ler um texto da Bíblia. Na
sequência, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o Pequeno
Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE

I – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON
GONÇALVES Indicações: - 298/16, sugere ao Prefeito Municipal seja
disponibilizado “Vale Farmácia” para pacientes com câncer, como forma
de amparar essas pessoas que despendem valores elevados para
aquisição de medicamentos durante o tratamento da doença. - 299/16,
solicita ao Poder Executivo estudos no sentido de construir ou adaptar
prédio para abrigar, nele, uma maternidade municipal, com toda estrutura
necessária para oferecer às mães e bebês um ambiente confortável e
humanizado. - 300/16, reitera solicitação à Secretaria Municipal de Saúde
para que promova campanha de doação de sangue no município de
Descalvado, em parceria com o hemonúcleo de Araraquara, com pontos

de coleta, inclusive, nos finais de semana, objetivando a reposição dos
estoques de sangue.JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS
Requerimento:- 93/16, requer à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer
e Turismo que informe a esta Casa de Leis quais etapas restam para
conclusão e abertura do Centro de Lazer do Trabalhador – CLT do Bairro
Jardim Albertina, bem como quais as novas obras e melhorias
necessárias para que o local possa finalmente ser entregue à
comunidade.Indicações:- 303/16, solicita ao Poder Executivo que
determine os serviços de limpeza e manutenção das vias e passeios
públicos, bem como o recolhimento de entulhos no Bairro Bosque do
Tamanduá, em beneficio dos moradores daquela região.- 304/16,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo a adoção de medidas junto à
Empresa Realidade no sentido de ajustar os horários das linhas de ônibus
circular, a fim de atender à demanda dos moradores do Bairro Bosque do
Tamanduá, conforme especifica.JOSÉ DIAS BOLCÃOIndicação:294/16, pede ao Prefeito Municipal a construção de centro comunitário no
Bairro Bosque do Tamanduá, para realização de programas, projetos e
serviços voltados às crianças, jovens e idosos daquela região, conforme
especifica.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCOIndicações:- 284/16,
encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, Anteprojeto de Lei que insere no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Descalvado a “Festa Julina das Comunidades
Santa Cruz, Bela Vista e Jardim Paola”, a ser realizada, anualmente, no
penúltimo sábado do mês de julho, na forma que especifica. - 285/16,
solicita à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
que realize a poda das árvores da Rua XV de Novembro, visto que os
galhos secos podem cair e provocar acidentes, envolvendo tanto os
veículos quanto os pedestres, conforme especifica.- 296/16, solicita ao
Prefeito Municipal que estude a possibilidade de proceder a doação de
terrenos às famílias de baixa renda que ainda não possuem casa própria,
oferecendo a esses cidadãos a possibilidade de construírem suas
moradias,
conforme
especifica.REINALDO
RODRIGUES
DA
CRUZIndicações:- 293/16, pede ao Prefeito Municipal a adoção das
providências necessárias para a colocação de placas de denominação de
via pública nas ruas do Bairro “Recanto Cisne”, visando orientar aos
carteiros, entregadores, polícia militar, ambulância, entre outros.- 295/16,
requer ao Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras
e Serviços Públicos que determine os serviços de limpeza de vias
públicas do Bairro Parque Morada do Sol, inclusive, dos terrenos que
pertencem à Municipalidade, conforme especifica. - 297/16, reitera pedido
ao Prefeito Municipal para que determine os serviços de limpeza e
manutenção na quadra poliesportiva denominada "Valdir Olbera", da
Escola Municipal de Ensino Fundamental “Professor Andrelino Casare”,
localizada no Bairro Jardim Albertina, consoante aduz.SEBASTIÃO JOSÉ
RICCIIndicação:- 302/16, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor
Henrique Fernando do Nascimento, que estude a possibilidade de
implantar, em Descalvado, o Projeto “Sementes do Bem”, que visa

proporcionar aos jovens e adolescentes um curso de qualificação
socioambiental.VAGNER ANTONIO AUGUSTO:Indicação:- 301/16,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de dotar
de estrutura a Praça Pública “Ângelo Pinesi”, com monumento destinado a
afixar placas em homenagem aos esportistas descalvadenses do passado
e do presente e, também, espaço reservado para homenagear futuros
atletas. Ademais, pede a construção de estacionamento para veículos em
45º nas dependências da praça, objetivando oferecer aos frequentadores
do Ginásio de Esportes um local seguro para estacionar seus veículos,
conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Vagner Antonio Augusto; Luiz Carlos
Vick Francisco; e Reinaldo Rodrigues da Cruz. 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:- 41/16, dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias (LDO) dos Poderes Executivo e Legislativo
Municipal, destinadas à elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
de 2017, e dá outras providências. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: 43/16, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
Municipal para contribuir com combustível para deslocamentos
motorizados em inspeções e visitas técnicas das juntas de Serviço Militar,
na forma que especifica. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para
os vereadores se inscreverem a favor ou contra a matéria. O Vereador
Luiz Carlos Vick Francisco usou da palavra para manifestar-se sobre a
matéria. Em votação, o Projeto 43/16 foi aprovado por unanimidade.O
Presidente informou, por fim, que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 29 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.
Pastor Adilson Gonçalves
Presidente em exercício
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