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

1ª Sessão Ordinária
Data: 05 de fevereiro de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................05 de fevereiro de 2018
PRESIDENTE :....................................Luis Guilherme Panone
1º SECRETÁRIO:-................................Diego Rodrigues da Silva
2º SECRETÁRIO:- ...............................Vagner Basto
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Daniel Bertini; Luiz Carlos Vick
Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
e Sebastião José Ricci.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Pastor Adilson Gonçalves 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 67/17, do setor de
Contabilidade da Câmara Municipal encaminhando balancete financeiro
deste Legislativo, referente ao mês de dezembro de 2.017 – à disposição
dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar. - Pesquisa
realizada pelos alunos do 3º anos do Ensino Médio do Centro Educacional
SESI 205 no dia 09/12/2017 na disciplina Eixo Integrador de Ciências
Humanas, sob orientação do professor Elenilson Mazari, sobre a nossa
cidade, o Poder Legislativo e Poder Executivo – à disposição dos
Senhores Vereadores e a quem possa interessar. - Convite da Igreja
Família em Cristo para o “9º Adora Descalvado”, com a presença do
Pastor e Deputado Federal Marco Feliciano, que será realizado no dia 17
de fevereiro, às 19 horas, no Centro de Convenções São Vicente de
Paula. II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 03/18, dispõe sobre abertura de créditos adicionais
especiais no valor de R$ 219.177,01, para aplicação dos recursos nas
ações do serviço social do município. III - MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 01/18, de
autoria do Vereador Sebastião José Ricci, manifesta efusivas
congratulações e aplausos ao Ilustríssimo Ruralista Julio Tessarin, pela
criação do “Tratoraço – Desfile de Tratores e Implementos Agrícolas”, que

gerou uma forte união entre os demais ruralistas e enriqueceu a
tradicional festa em homenagem ao grande mártir São Sebastião, no
município de Descalvado, conforme especifica. IV – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:Indicações:- 01/18,
solicita ao Prefeito Municipal que proceda a pavimentação asfáltica em
trecho da Avenida Independência que ainda não dispõe dessa benfeitoria,
nas proximidades da Escola Sesi 205, conforme especifica. - 02/18, pede
ao Chefe do Poder Executivo o aumento de R$150,00 (cento e cinquenta
reais) no auxílio alimentação dos servidores municipais, como forma de
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados por esses
funcionários à comunidade descalvadense, conforme especifica. - 03/18,
indica ao Prefeito Municipal a execução dos serviços de infraestrutura e
pavimentação da 2ª via da Rua Mário Bonitatibus, que dá acesso ao
Parque Morada do Sol, em prol dos cidadãos que transitam por aquela
via, conforme especifica. ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicações: 04/18, reivindica ao Prefeito Municipal que promova à venda, nos termos
da legislação vigente, de áreas de propriedade da Prefeitura Municipal
consideradas inservíveis a administração pública, objetivando arrecadar
recursos a serem revertidos em benefícios para nosso município. - 05/18,
indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a
instalação de “ecopontos” em diversas regiões de nossa cidade, como
forma de incentivar a população a descartar corretamente o lixo
inorgânico. CARLOS CESAR PAIVA: Indicações:- 13/18, solicita ao
Prefeito Municipal a colocação de cobertura e bancos em frente à USF
“Maria Martins Kastein”, no bairro Morada do Sol, como forma de oferecer
mais conforto e segurança aos munícipes que utilizam o local. - 14/18,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a volta do atendimento
médico noturno nas Unidades de Saúde da Família – USF’s, em benefício
da população que trabalha durante o dia e só dispõe da noite para ser
atendida, conforme especifica.DANIEL BERTINI:Indicação:- 15/18,
encaminha anteprojeto de lei ao Chefe do Poder Executivo dispondo
sobre a afixação de placas de identificação em terrenos baldios existentes
no perímetro urbano, contendo o número da matrícula do imóvel, telefone
do proprietário e telefones para denúncias, de modo que a população
possa ajudar na fiscalização desses imóveis.DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:Indicações:- 09/18, requer ao Prefeito Municipal a realização de
concurso público em 2018, observando os setores que necessitam de
funcionários para atender a demanda de serviços, conforme especifica.10/18, solicita ao Poder Executivo a construção de um novo distrito
industrial, em local estratégico e com toda a estrutura necessária, a fim de
acomodar novas empresas e, também, empresários que têm interesse em
ampliar suas atividades, gerando mais empregos e renda em nosso
município.LUIS GUILHERME PANONE:Indicações:- 11/18, reivindica ao
Prefeito Municipal a volta do “Café da Manhã Solidário”, que foi suspenso
no ano de 2014 com a promessa de reestruturação, e até o momento não
foi retomado, tendo em vista que muitos munícipes eram atendidos pelo
programa, sendo-lhes servida a primeira e principal refeição do dia, o café
da manhã.- 12/18, solicita ao Prefeito Municipal que firme parceria com a
FEBRACT, para que o município possa ter acesso ao “Programa
Recomeço”, custeado pelo Governo do Estado de São Paulo, que oferece
tratamento sem custos aos dependentes químicos de nosso
município.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Indicações:- 19/18, sugere
ao Prefeito Municipal que, juntamente com os vereadores desta Casa de
Leis, estude a possibilidade de propor à diretoria do antigo “Nosso Clube”

a cessão de seu espaço, em forma de comodato, à empresa “Expresso
Descalvado”, como medida paliativa, até que o Poder Executivo encontre
uma área ideal para doar a empresa de transportes, conforme especifica.
- 20/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que, ao realizar a
substituição dos bancos de concreto da cidade, seja oferecida à empresa
patrocinadora a oportunidade de novamente custeá-lo, para que, em
contrapartida, sua logomarca continue no mesmo local.PAULO AFONSO
GABRIELLI FILHO:Requerimento:- 01/18, requer ao Poder Executivo,
Sr. Antonio Carlos Reschini, informações quanto à demora, e até mesmo
a não instalação da Atividade Delegada no município de
Descalvado.Indicação:- 18/18, solicita ao Prefeito Municipal que,
juntamente com a COMUTRAN, realize demarcação de vagas para carros
e motos, nas principais vias da cidade, com a finalidade de organizar e
melhorar o estacionamento de veículos, aumentando o número de
vagas.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 08/18, solicita à
Comissão Municipal de Trânsito - COMUTRAN a colocação de faixa de
pedestres na Rua Maestro Francisco Todescan, nos dois sentidos, com
objetivo de oferecer segurança aos pedestres que atravessam aquela via
pública.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicações:- 06/18, requer ao Chefe
do Poder Executivo que, com dotação da Emenda Impositiva, denominada
Emenda Cidadã, seja colocada iluminação nas Ruas Ângelo Cerantola e
Guerino Ravazi, no Jardim São Francisco, e também Avenida
Independência, entre as ruas Dr. Anastácio Viana e Silvio de Abreu, ao
lado da Praça “Humberto Marcatto”, no Jardim Belém, haja vista que a
falta de iluminação oferece riscos aos moradores e cidadãos que lá
transitam.- 07/18, solicita ao Presidente da Câmara Municipal de
Descalvado, Senhor Luis Guilherme Panone, seja afixada na sala de
imprensa deste Legislativo, foto do Professor Roberto Villani, pelos
imorredouros trabalhos desenvolvidos à frente da Diretoria Municipal de
Cultura, e, sobretudo, por contribuir de modo imensurável com a área
cultural de nosso País.VAGNER BASTO:Requerimento:- 02/18, requer
ao Chefe do Poder Executivo informações sobre as obras de construção
do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, no bairro Bosque
do Tamanduá, tendo em vista que até o momento não foram
iniciadas.Indicações:- 16/18, pede ao Poder Executivo a implantação de
um controle rígido e eficaz no uso dos carros oficiais da Prefeitura
Municipal, visto que alguns servidores utilizam os veículos para fins
particulares, gerando revolta e indignação por parte da população.- 17/18,
solicita ao Prefeito Municipal estudos no sentido de realizar a reaplicação
dos recursos enviados pela União, conforme as novas regras
estabelecidas pela Portaria nº 3.992, atendendo as prioridades da saúde
do nosso Município, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Diego Rodrigues da Silva; Luis
Guilherme Panone; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Sebastião José Ricci;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luiz Carlos Vick Francisco; Pastor Adilson
Gonçalves; Argeu Donizetti Reschini; Daniel Bertini; Vagner Basto; 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, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA ESPECIAL:O Vereador Argeu Donizetti Reschini solicitou
regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 03/2018,
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de créditos
adicionais especiais no valor de R$ 219.177,01, para aplicação dos
recursos nas ações do serviço social do município, prestando as devidas
justificativas. Em vista disso, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos
para os vereadores se inscrevem contra ou favor do pedido de regime de
urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 03/2018. Ninguém se
manifestou. Antes da votação do pedido de urgência especial, o
Presidente esclareceu que é necessário o voto de, no mínimo, dois terços
dos vereadores, ou seja, 8 votos, para aprovação do pedido. Não havendo
mais oradores inscritos, colocou em votação o pedido de regime de
urgência especial, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Como
não havia pareceres no Projeto 03/2018, o Presidente suspendeu a
sessão por 10 minutos. Decorrido o prazo, declarou a sessão reaberta e
passou a palavra ao 1º Secretário, que fez a leitura dos pareceres. Ato
contínuo, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores
se inscreverem contra ou a favor do projeto. Ninguém se manifestou. Em
votação, o Projeto de Lei do Executivo n.º 03/2018 foi aprovado por
unanimidade de votos. Por fim, o Presidente informou que a próxima
sessão ordinária será realizada no dia 09 de fevereiro de 2018, sextafeira, às 09:00 horas, em virtude do feriado de carnaval na próxima
segunda-feira. 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.
Luis Guilherme Panone
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

