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

14ª Sessão Ordinária
Data: 08 de maio 2017, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- .................................................08 de maio de 2017.
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO:- ..........Dr. Paulo Afonso Gabrielli Filho
1º SECRETÁRIO:-................................Diego Rodrigues da Silva
2º SECRETÁRIO:- ...............................Vagner Basto
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Daniel Bertini; Gilson dos Santos
Rodrigues; Luiz Carlos Vick Francisco; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
Sebastião José Ricci;
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente em exercício convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves
para ler um texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos
trabalhos, passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Ofício n.º 18/17, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile, encaminhando Balancete
Financeiro do mês de abril do exercício corrente, referente às Contas
deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar. - A Câmara Municipal convida a todos para participarem
da 5ª Edição da Sessão Solene “Medalha Amigos do Esporte
Descalvadense”, que será realizada no dia 12 de maio de 2017, sextafeira, às 20 horas, na Sede deste Poder Legislativo. - Convite da
Secretaria de Estado dos Negócios de Segurança Pública, da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, Comando de Policiamento do Interior – 3,
convidando para a Solenidade de passagem do Comando de
Policiamento do Interior 3, a realizar-se no dia 10 de maio de 2017, às 10
horas, no Quartel do CPI-3, em Ribeirão Preto; - Convite subscrito pelo Sr.
Luiz Carlos Lima, para o lançamento do livro “Cavalaria Antoniana – 70
anos”, que acontecerá no dia 16 de maio de 2017, a partir das 19 horas,
no Recinto do Museu Público Municipal de Descalvado.II –
PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 247/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que estude
a possibilidade de conceder “passe livre” no transporte público urbano

para os estudantes que fazem uso do mesmo para chegarem até a
escola, conforme especifica; - 248/17, indica à Secretaria de Saúde que
promova “Campanha de Doação de Sangue” no Município de Descalvado,
com pontos de coleta, inclusive, nos finais de semana, objetivando a
reposição dos estoques de sangue; - 260/17, sugere ao Chefe do Poder
Executivo que realize campanha junto às Secretarias de Saúde e
Educação para que seja desenvolvida cartilha voltada ao “Combate da
Obesidade Infantil nas Escolas do Município”, conforme aduz. ARGEU
DONIZETTI RESCHINI: Indicações: - 259/17, solicita ao Prefeito
Municipal que contrate empresa especializada para avaliar todos os
cargos, empregos públicos e setores da administração, no sentido de
conceder adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores que
exercem funções e atividades que se enquadram como insalubres e
periculosas e que ainda não estão recebendo este benefício que é de
direito. CARLOS CESAR PAIVA: Indicações: - 254/17, pede ao Poder
Executivo medidas visando o término do asfaltamento da Vicinal “Vito
Gaia Puoli” que liga Descalvado a Pirassununga, visto que a estrada é
muito utilizada por agricultores da região para escoamento da produção,
bem como por estudantes e trabalhadores que nela trafegam diariamente;
- 255/17, pede ao Chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de
disponibilizar um acupunturista na rede pública municipal de saúde, como
forma de prevenção e tratamento de doenças, conforme especifica.
DANIEL BERTINI: Requerimento: - 42/17, requer à douta Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Descalvado seja constituída Comissão Especial
para revisão e reforma do Regimento Interno da Casa, mediante
elaboração de minuta de projeto de resolução, com o intento de adequá-lo
à Lei Orgânica e, também, às necessidades atuais. Indicações: - 249/17,
solicita ao Prefeito Municipal esforços junto às empresas do ramo pet
estabelecidas em Descalvado, objetivando angariar apoio para a
instituição da Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais, bem como o
desenvolvimento de ações de conscientização à população sobre as
punições em casos de maus tratos aos animais. - 251/17, indica ao Poder
Executivo que, em parceria com a Universidade Brasil, seja realizado
projeto para castração de animais, devido a grande reprodução de cães e
gatos em nosso Município, que, em sua maioria, acabam abandonados.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Indicação: - 262/17, solicita ao Chefe
do Poder Executivo medidas para que entre vigor o Conselho Municipal
de Turismo, pois o mesmo se encontra desativado, prejudicando o
Município no tocante ao recebimento de recursos para melhorias na área,
além de alavancar o turismo local e regional; - 246/17, requer ao Prefeito
Municipal seja elaborado “Projeto Turístico” contendo, nele, lugares com
forte potencial turístico, com a finalidade de fomentar esse segmento,
conforme aduz. GILSON DOS SANTOS RODRIGUES Indicações: 263/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que realize recapeamento
asfáltico nas vias do Jardim Albertina, principalmente na região mais baixa
do bairro, tendo em vista que são ruas antigas que há muito tempo
necessitam de manutenção, conforme especifica; - 264/16 pede ao
Prefeito Municipal que determine os serviços de manutenção no
calçamento da Rua Paraná, no Bairro Jardim Albertina, localizado atrás da
E.M.E.F. “Professor Andrelino Casare”, pois o mesmo se encontra
danificado, forçando os transeuntes a caminharem pelo leito da via,
sofrendo riscos de acidentes; - 265/17, solicita ao Chefe do Poder
Executivo providências com relação a uma residência cuja construção
invade a calçada da Avenida Lázaro Timótheo do Amaral, confluência

com a Perimetral César Martinelli, obrigando os pedestres a caminharem
pelo leito da via, expondo-se a riscos de acidentes, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimentos: - 41/17, requer ao
Poder Executivo o cumprimento da Lei Municipal nº 1.291/1.992, que
instituiu o “Jornal Oficial do Município de Descalvado”, onde devem ser
publicadas as leis, atos de efeitos externos e demais matérias de
interesse dos Poderes do Município, tendo em vista que sua última
publicação foi referente ao mês de setembro de 2016;43/17, pede ao
Prefeito Municipal que informe a esta Casa de Leis qual o critério para a
escolha dos servidores que receberão a gratificação de função,
detalhando quais os servidores públicos que atualmente recebem tal
benefício, bem como os encargos atribuídos a eles.- 44/17, reivindica ao
Prefeito Municipal que informe se o Executivo possui um programa de
capacitação dos servidores públicos, através do qual seja assegurada a
participação em cursos de qualificação.PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO: Indicações: - 250/17, pede ao Poder Executivo medidas para a
realização de “Projeto de Prevenção em Saúde Bucal” em escolares de 01
a 10 anos como forma de prevenção, fornecendo informação e orientação
às crianças e jovens, conforme especifica. - 253/17, requer ao Poder
Executivo que forneça no site da Prefeitura Municipal a certidão negativa
de débitos de tributos e taxas municipais, tais como: IPTU, ISSQN, água e
esgoto, dentre outros referentes aos anos anteriores, pois atualmente é
possível obter tal documento somente do ano em exercício, tendo por
objetivo assegurar a celeridade neste processo tão burocrático, em
benefício do contribuinte e da própria Municipalidade. REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 261/17, pede ao Prefeito Municipal
que, junto ao órgão competente, providencie a colocação de suportes com
luminárias nos postes de iluminação pública existentes na Rua Reinaldo
Penatti, localizada entre as vias José Rodrigues Penteado e Perimetral
Cesar Martinelli, para segurança do patrimônio público e privado e,
principalmente, dos cidadãos que transitam naquelas imediações.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 252/17, reivindica ao Prefeito
Municipal estudos para a promoção de evento em homenagem ao “Dia
Mundial do Rock” e o “Dia do Motociclista”, ambos comemorados no mês
de julho, com atrações como bandas musicais, passeios de motos, entre
outros, com a finalidade de oferecer entretenimento a toda população.
VAGNER BASTO: Indicações: - 256/17, pede ao Prefeito que, junto à
Secretaria de Saúde do Município, estude uma forma de estabelecer
escala, para que permaneça um funcionário de cada unidade de saúde da
família no horário de almoço, visto que as mesmas fecham, fazendo com
que os cidadãos precisem aguardar do lado de fora, ficando expostos às
intempéries, conforme especifica; - 257/17, requer ao Prefeito Municipal e
ao Secretário de Educação que estudem a possibilidade de ser realizada
apresentação da Escola Municipal de Música de Descalvado “Maestro
Quique Todescan”, uma vez por mês, nos bairros de nossa cidade, a fim
de levar a “boa música” e cultura àqueles que residem em áreas distantes;
- 258/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente com a
Secretaria de Educação e Cultura, estude a possibilidade de oferecer
“Curso de Primeiros Socorros” a todos os funcionários de creches do
nosso Município, com o objetivo de preparar esses profissionais para
situações de emergência.
GRANDE EXPEDIENTE

Usaram da palavra os vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Gilson
dos Santos Rodrigues; Diego Rodrigues da Silva; Luiz Carlos Vick
Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Daniel Bertini; Vagner Basto; e,
por fim, Sebastião José Ricci. 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 COM ADIAMENTO DE VOTAÇÃO
POR DUAS SESSÕES: - 29/17, transfere as concessões de direito de uso
de bem público conferidas à INTERGÀS – Indústria de Gases Ltda. para a
empresa NCMA Participações Eirelli, na forma que especifica. O Vereador
Vagner Basto manifestou-se a favor do projeto. Na sequência, o Vereador
Luiz Carlos Vick Francisco pronunciou-se contra a matéria, com aparte do
Vereador Sebastião José Ricci. Este último requereu adiamento de
votação por duas sessões. Em votação, o pedido de adiamento foi
aprovado por unanimidade. Assim, o projeto retornará à ordem do dia na
16ª Sessão Ordinária, de 22 de maio de 2017. PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 30/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a
proceder abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária,
no valor de R$ 416,08, para restituição à Secretaria de Estado da
Educação. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 32/17, autoriza
o Poder Executivo Municipal a contribuir financeiramente para a
realização dos festejos da Casa de Oração “A Santa Aliança I” de
Descalvado e da Cavalaria Antoniana. Os Vereadores Paulo Afonso
Gabrielli Filho e Diego Rodrigues da Silva manifestaram-se favoráveis à
proposição. Em votação, o projeto 32/17 foi aprovado por unanimidade de
votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 24/17, autoriza
o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária no valor de R$ 200.546,31 para
aplicação de recursos provenientes de multas de trânsito de exercício
anteriores. O Vereador Luiz Carlos Vick Francisco manifestou-se a favor
do projeto que, em votação, foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE
LEI DO LEGISLATIVO APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: - 9/17, de autoria do Vereador Daniel Bertini, insere no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado a “Semana
Municipal de Conscientização sobre Doação de Sangue”, a realizar-se na
semana em que incidir o dia 25 de novembro – Dia Nacional do Doador
Voluntário de Sangue, na forma que especifica. O Vereador Paulo Afonso
Gabrielli Filho manifestou-se a favor da proposição. O autor da matéria
usou da palavra para encaminhá-la. Em votação, o projeto 09/17 foi
aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA VOTAÇÃO E SEM DISCUSSÃO: Requerimento de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, solicitando,
na forma regimental, a retirada de tramitação do Projeto de Lei n.º
01/2017, de sua autoria, que reconhece e declara de Utilidade Pública
Municipal a Associação Nipo Brasileira de Combate de Uso de Álcool e dá
outras providências. O Presidente informou que, como o requerimento foi
aprovado, o projeto será devidamente arquivado. Por fim, o Presidente,

em nome da Câmara Municipal, convidou a todos para participarem da 5ª
Edição da Sessão Solene “Medalha Amigos do Esporte Descalvadense”,
que será realizada no dia 12 de maio de 2017, sexta-feira, às 20 horas, na
Sede deste Poder Legislativo, e informou que a próxima Sessão Ordinária
será realizada no dia 15 de maio de 2.017, segunda-feira, com início às 18
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.
Dr. Paulo Afonso Gabrielli Filho
Presidente em exercício

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

