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

16ª Sessão Ordinária
Data: 22 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 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- .................................................22 de maio de 2017.
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.
Antes do início da sessão, o Presidente levou ao conhecimento do
Plenário que o Engenheiro Agrônomo CRISTIANO SCALA CHIARATTI,
designado pela Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais de
Descalvado, legalmente constituída, solicitou, com base na Resolução n.º
05/2001 e posteriores alterações, o uso da TRIBUNA LIVRE nesta 16ª
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Descalvado, para tratar do
assunto “Capina Química”. Nesse sentido, convidou o Sr. CRISTIANO
SCALA CHIARATTI para ocupar a tribuna, e o informou que poderá falar
sobre qualquer assunto, sem apartes, durante 10 minutos. Assim, o Sr.
Cristiano Scala Chiaratti usou da tribuna livre. Após, o Presidente o
cumprimentou, e disse que o Projeto de Lei n.º 33/17 (capina química), na
data de hoje, foi retirado de tramitação a pedido do Poder Executivo, autor
da matéria. Dando sequência, convidou o Vereador Sebastião José Ricci
para ler um texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos
trabalhos, passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO:- 34/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de
R$ 135.637,08, para manutenção das estradas vicinais e vias públicas do
Distrito Industrial, com obras de tapa-buraco. - 35/17, autoriza o Poder
Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 32.269,96, para compra de
produtos alimentícios da Merenda Escolar. - 36/17, autoriza o Poder

Executivo repactuar compromisso de doação de área anteriormente
firmado com a empresa “Sposito Indústria e Comércio de Equipamentos
Industriais Ltda.”, na forma que especifica. II – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES:Indicações: - 286/17,
requer ao Chefe do Poder Executivo a construção de praça pública em
área da Municipalidade próxima à Escola SESI 205, objetivando
proporcionar um espaço de lazer e entretenimento aos moradores
daquela região, conforme especifica. - 287/17, solicita ao Prefeito
Municipal benfeitorias para os assentamentos do nosso Município, tais
como a construção de postos de saúde, creches, campos de futebol, e,
também, o transporte para crianças, tendo em vista as necessidades das
inúmeras famílias residentes naqueles locais. - 288/17, pede à Secretaria
Municipal de Educação e Cultura a criação de programa de combate às
drogas nas escolas municipais, com exibição de filmes, palestras, peças
teatrais, entre outros, sobre prevenção, conscientização e orientação
quanto aos males causados pelo uso e consumo de drogas, por tratar-se
de assunto de comprovada importância para crianças e adolescentes,
como também para toda a sociedade. ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações: - 295/17, solicita ao Prefeito Municipal a construção de um
campo para o “Jogo de Malha” na praça “Orlando Galetti” no Bairro Jardim
Albertina. Pede ainda, melhorias na iluminação do local, para que os
moradores utilizem a área para lazer e a prática do esporte, conforme
especifica. - 296/17, reivindica ao Poder Executivo Municipal a
restauração da área localizada no Ginásio de Esportes, entre as Ruas
Mário Joaquim Filla e Presidente Kennedy, com instalação de
equipamentos para academia ao ar livre, profissional capacitado para
orientação sobre a prática de exercícios, além de toda iluminação
necessária para que o local também seja utilizado em período noturno.
CARLOS CESAR PAIVA: Indicações: - 303/17, requer ao Poder
Executivo Municipal a adoção das medidas necessárias visando à
manutenção do relógio instalado entre as duas torres da fachada da Igreja
Matriz de Nossa Senhora do Belém, conforme especifica. - 304/17, pede
ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, seja contatada a
Empresa Nextel no sentido de disponibilizar seu sinal em nosso Município,
assim como já acontece em algumas cidades da nossa região. DANIEL
BERTINI: Indicações: - 289/17, solicita ao Poder Executivo esforços junto
à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz no sentido de dotar de
iluminação pública a Rua Ricardo Brassaloto, popularmente conhecida
como “Estrada da Gruta”, para segurança das pessoas que por ali
transitam em período noturno, conforme especifica. - 293/17, reivindica ao
Prefeito Municipal que seja interditada, nos finais de semana e feriado, a
Rua Cyrillo Bortoletto, localizada ao lado da “Praça dos Motoristas”, no
Bairro Jardim Belém, como medida de segurança, visto que o local tornouse ponto de encontro de jovens e famílias. DIEGO RODRIGUES DA
SILVA: Requerimento: - 48/17, solicita ao Chefe do Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, que envie a esta Casa de Leis informações
referentes ao atendimento de médicos e dentistas nas Unidades de Saúde
da Família do Município de Descalvado, consoante aduz. Indicação: 297/17, requer ao Poder Executivo Municipal a construção de um novo
distrito industrial no Município, em local estratégico com toda a
infraestrutura necessária, para instalação de novas empresas e, também,
para as já estabelecidas que pretendem expandir suas atividades,
gerando, assim, mais emprego e renda à população, além de aumentar a
arrecadação de tributos. LUIS GUILHERME PANONE: Indicações: -

298/17, pede ao Secretário Municipal de Saúde que entre em contato com
o Hospital de Câncer de Barretos, no sentido de trazer para Descalvado a
Unidade Móvel “Carreta do Câncer”, a qual realiza exames preventivos e
diagnósticos da doença, e, em alguns casos, até oferece tratamento na
própria unidade, conforme aduz. - 299/17, reivindica à Empresa
“Realidade Transporte e Turismo”, prestadora do serviço de transporte
coletivo urbano em nossa cidade, que ofereça em seus veículos internet
móvel wi-fi gratuita aos seus passageiros, em atendimento às inúmeras
solicitações dos usuários de ônibus. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento: - 46/17, requer à Companhia da Polícia Rodoviária do
Estado de São Paulo que disponibilize uma viatura para atuar nos
principais trevos de acesso ao Município de Descalvado, tendo por
objetivo reforçar o policiamento nas entradas/saídas da cidade, conforme
especifica. Indicações: - 300/17, pede ao Prefeito Municipal providências
no sentido de aderir à Medida Provisória que permite o parcelamento da
dívida previdenciária dos municípios, assim que a mesma for aprovada
pelo Congresso Nacional, a fim de saldar os valores compensados
indevidamente pelo Município de Descalvado nos anos de 2012 e 2013,
por orientação da Empresa “Castelucci e Figueiredo”. - 305/17, reivindica
ao Chefe do Poder Executivo que conceda área, com barrancos, para
construção de “Centro de Treinamento para Preservação da Vida”, o qual
será liderado pelo Comandante da Polícia Militar, Capitão Daniel do
Amaral Veiga, tendo por objetivo preparar e treinar os policiais para uso
de equipamentos e armamentos cedidos pela polícia militar. PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 294/17, reivindica ao Chefe
do Poder Executivo sejam disponibilizadas caçambas nos bairros do
Município, para que a população possa depositar entulhos, com o objetivo
de manter a cidade limpa, conforme especifica. - 301/17, pede à
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social que
inscreva o Município de Descalvado na Fundação “Itaú Social”, a qual tem
por finalidade apoiar projetos que contribuam para a garantia dos direitos
das crianças e adolescentes. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação: - 290/17, solicita ao Excelentíssimo Prefeito Municipal que
determine o término do asfaltamento, bem como a implantação de guias,
sarjetas e galerias de águas pluviais, nas Ruas Paulo Rusca e Waldemar
Jordão, no Bairro Jardim Paola, em benefício dos moradores que lá
residem.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicações: - 291/17, reivindica ao
Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que, em
conjunto com a COMUTRAN - Comissão Municipal de Trânsito, estude a
possibilidade de instalar, no mínimo, dois semáforos em pontos
estratégicos na cidade, visando melhorar e organizar o tráfego de
veículos. - 292/17, requer ao Prefeito Municipal de Descalvado que estude
a possibilidade de reformar e instalar novos brinquedos na área de lazer
situada na Rua Benvindo Gonçalves Franco, na Vila Brasil. VAGNER
BASTO: Requerimentos: - 47/17, requer ao Poder Executivo o
cumprimento do disposto no Artigo 204 do Código de Posturas do
Município de Descalvado, para que toda a população se conscientize com
relação à limpeza urbana, conforme aduz. - 49/17, solicita ao Prefeito
Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que encaminhe a esta Casa
de Leis relatório contendo todas as áreas pertencentes à Municipalidade,
conforme especifica. Indicação: - 302/17, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo Anteprojeto de Lei que institui o Programa de Coleta Seletiva e
Educação Ambiental nas escolas da rede municipal de ensino do
Município de Descalvado e dá outras providências.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Luis Guilherme Panone; Vagner Basto;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Daniel Bertini; Diego Rodrigues da Silva;
Luiz Carlos Vick Francisco; e, por fim, Paulo Afonso Gabrielli Filho. Ao
final do Grande Expediente, o Presidente fez uso da palavra. 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,
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL: - 34/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de
R$ 135.637,08, para manutenção das estradas vicinais e vias públicas do
Distrito Industrial, com obras de tapa-buraco. O Vagner Basto, por
questão de ordem, solicitou votação em regime de urgência especial para
o Projeto de Lei do Poder Executivo n.º 34/17, justificando-a. O Vereador
Luiz Carlos Vick Francisco, por questão de ordem, usou da palavra. O
Presidente abriu prazo de 30 segundos para os vereadores manifestaremse sobre o regime de urgência especial. Ninguém se inscreveu. Após,
colocou em votação o pedido de regime de urgência especial, que foi
aprovado por unanimidade. Logo após, abriu prazo de 30 segundos para
os vereadores se inscreverem a favor ou contra a matéria. O Vereador
Diego Rodrigues da Silva manifestou-se favorável ao projeto, com aparte
do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, também a favor. Em votação, o
Projeto de Lei n.º 34/17 foi aprovado por unanimidade de votos.
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 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. Os Vereadores
Vagner Basto e Luiz Carlos Vick Francisco manifestaram-se favoráveis à
proposição. Em votação, o Projeto 29/17 foi aprovado por unanimidade de
votos. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 38/17, dispõe
sobre a recomposição da perda salarial dos servidores públicos do Poder
Executivo, na forma que especifica. Os Vereadores Reinaldo Rodrigues
da Cruz e Daniel Bertini manifestaram-se a favor da matéria. Na mesma
linha, o Vereador Luiz Carlos Vick Francisco também se pronunciou
favorável, concedendo aparte ao Vereador Pastor Adilson Gonçalves, a
favor. Após, o Vereador Luis Guilherme Panone manifestou-se a favor, e
concedeu aparte aos Vereadores Vagner Basto e Diego Rodrigues da
Silva, também favoráveis. Em votação, o Projeto de Lei n.º 38/17 foi
aprovado por unanimidade de votos. O Presidente informou que próxima
sessão ordinária será realizada no dia 29 de maio de 2.017, segundafeira, 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.
Luis Guilherme Panone
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

