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

29ª Sessão Ordinária
Data: 20 de agosto 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 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................20 de agosto de 2018
PRESIDENTE :....................................Luis Guilherme Panone
1º SECRETÁRIO:-................................Vagner Basto (2º secretário
exercendo a função de 1º secretário, em vista da licença do 1º
Secretário Sr. Diego Rodrigues da Silva.
2º SECRETÁRIO:- ...............................Daniel Bertini designado por ato
da mesa para exercer as atribuições de 2º Secretário no período de
licença do Vereador Diego Rodrigues da Silva.
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Débora Cabral; 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 a Vereadora Débora Cabral para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 73/18, autoriza o Poder Executivo oferecer em dação
em pagamento glebas de terras pertencentes a seu patrimônio a J. A.
Cirelli Empreendimentos e Participações Ltda., e outros, bem como
conceder, com fundamento no Artigo 152, I, da Lei Orgânica do Município
de Descalvado, o direito de uso e, futuramente, cumpridas as obrigações,
a doação à Luopet – Indústria e Comercio Ltda. e à Vansil – Indústria,
Comércio e Representações Ltda., e dá outras disposições que

especifica. II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 31/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira
de vacinação no ato da matrícula escolar, no âmbito do Município de
Descalvado, na forma que especifica. III – PROJETOS DE DECRETO DO
LEGISLATIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 08/18, de autoria
do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, concede o Título de Cidadão
Honorário de Descalvado ao Dr. Artegnan Secaf; - 09/18, de autoria do
Vereador Luis Guilherme Panone, concede o Título de Cidadão Honorário
de Descalvado ao Sr. Miguel Angelo Carrasco Correia, popularmente
conhecido como “Chileno”. IV – MOÇÃO DE REPÚDIO CONSIDERADA
DE DELIBERAÇÃO: - 01/18, de autoria do Vereador Luis Guilherme
Panone, manifesta repúdio ao pretendido aumento dos vencimentos dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, previsto na Proposta
Orçamentária do STF para 2019, visto que tal reajuste comprometerá
ainda mais o Orçamento da União, em virtude de que o valor dos
vencimentos dos ministros é o teto salarial do funcionalismo público da
União. V - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON
GONÇALVES: Indicações: - 453/18, pede ao Chefe do Executivo que
estude a possibilidade, conjuntamente com as Secretarias de Assistência
e Desenvolvimento Social e de Saúde, de criar o “Cartão do Bebê”,
objetivando proporcionar tranquilidade às mães e às crianças nos
primeiros seis meses de vida; - 454/18, solicita ao Prefeito Municipal
esforços visando trazer ao nosso Município o “Castramóvel”, um veículo
especializado que se instala na cidade para esterilizar cães e gatos,
garantindo o devido controle dos animais domésticos. CARLOS CESAR
PAIVA: Indicação: - 455/18, reitera indicação ao Secretário de Saúde do
Município, Sr. Wander Bonelli, para que estude a viabilidade de
disponibilizar um acupunturista na Rede Pública Municipal de Saúde,
como forma de prevenção e tratamento de doenças. DANIEL BERTINI:
Requerimento:- 95/18, requer ao Prefeito Municipal que informe a esta
Casa de Leis quais providências pretende adotar diante da extinção do
processo ajuizado em face da empresa Rizzo Comércio e Serviços de
Mobiliário Urbano LTDA. EPP, conforme especifica.Indicação: - 456/18,
reitera pedido ao Poder Executivo para que seja intensificada a
fiscalização de caminhões de entulhos, restos de construções, galhos e
folhas, entre outros, visto que não é utilizado tela ou lona para proteção e
muitos acabam deixando detritos nas vias, o que pode causar acidentes.
DEBORA CABRAL:Indicações:- 458/18, sugere ao Chefe do Poder
Executivo que entre em contato com a empresa Puket, com o objetivo de
aderir à campanha “Meias do Bem”, na qual a população faz a doação de
meias usadas para fabricação de cobertores, que são posteriormente
doados à população carente; - 459/18, pede ao Poder Executivo que firme
parceria com empresas que sofreram condenação por danos ambientais,
para que fiquem responsáveis pela manutenção da Praça “Luiz Celso
Antônio”, mais conhecida como Praça do Lago, bem como do Parque
Ecológico “Sebastião Fiochi”, no Jardim Bela Vista; - 460/18, solicita ao
Prefeito Municipal que verifique o contrato das obras de reforma da “EMEI
Monsenhor José Canônico”, visando acionar a garantia dos serviços
realizados, tendo em vista que, em dias de chuva, as salas e o pátio
daquela unidade escolar ficam alagados, prejudicando as atividades e
colocando em risco a segurança das crianças. LUIS GUILHERME
PANONE: Requerimento:- 96/18, requer ao Chefe do Poder Executivo,
Sr. Antonio Carlos Reschini, que informe ao Poder Legislativo qual a

previsão para pagamento do valor remanescente referente às Emendas
Impositivas de autoria de vereadores, destinadas à Entidade DAREVI,
conforme especifica. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento:
- 97/18, requer à Empresa Realidade Transporte e Turismo seja afixado
os itinerários e horários dos ônibus circulares nos pontos onde os
passageiros aguardam o transporte público, a fim de mantê-los
informados sobre as alterações recorrentes. Indicações: - 461/18, reitera
indicação ao Prefeito Municipal para que, conjuntamente com a
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito, seja realizada
implantação de estacionamento 45º, além de pintura de demarcação de
vagas, nas vias públicas da região central do município, como alternativa
para sanar as constantes reclamações dos comerciantes e população
quanto a falta de local para estacionar no centro da cidade; - 462/18,
reitera solicitação à COMUTRAN para que retire a pintura de solo da Rua
José Bonifácio, ao lado da Igreja Matriz, onde sinaliza que duas vagas são
destinadas somente para uso de ambulâncias, tendo em vista a
dificuldade que a população encontra para estacionar na região central.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicação: - 463/18, requer ao
Chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Comissão Municipal de
Trânsito, sejam estudadas melhorias para o entroncamento da Rua
Presidente Kennedy com a Rua Coronel Manoel Leme, visando evitar
acidentes naquele local, conforme especifica. REINALDO RODRIGUES
DA CRUZ: Indicação: - 464/18, propõe ao Poder Executivo a realização
de estudo pelo setor competente da Municipalidade, objetivando a
diminuição da profundidade das valetas localizadas nos diversos
cruzamentos das vias públicas, em vista das dificuldades encontradas
pelos motoristas ao passar sobre elas. Pede, ainda, a nivelação das
tampas de esgoto, como forma de eliminar o degrau entre o tampão e o
asfalto. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 465/18, indica à
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social o
lançamento de uma campanha denominada “Ação Solidária”, com o
objetivo de arrecadar tampinhas de garrafas pet e lacres de latinhas de
alumínio, para serem trocadas por cadeiras de rodas, a fim de atender aos
pedidos de pessoas com deficiências de nossa cidade. VAGNER
BASTO:Indicações:- 466/18, pede ao Chefe do Poder Executivo,
juntamente com o Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, a criação da
“Manhã de Recreação”, que permitirá, de forma itinerante, a prática de
esportes nas ruas de Descalvado, em todos os bairros da cidade, como
forma de oferecer lazer e entretenimento à nossa população; - 467/18,
solicita ao Prefeito Municipal e ao Vice-Prefeito que cumpram a promessa
de campanha e aplique ao funcionalismo público municipal o “Programa
de Recuperação Salarial por Perdas Inflacionárias”, com base no aumento
de arrecadação “superávit” dessa Municipalidade; - 468/18, reivindica ao
Chefe do Executivo e ao Secretário de Saúde que mantenham as
Unidades de Saúde da Família abertas no horário de almoço, porquanto
muitas pessoas procuram o Posto de Saúde nesse período para levar
seus filhos para aplicação de vacinas, agendamento de consultas, dentre
outros atendimentos pertinentes ao serviço básico de saúde.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Vagner
Basto; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Débora Cabral; Argeu Donizetti
Reschini; Luis Guilherme Panone; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e, por

último, Daniel Bertini. 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: - 64/18, dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias dos Poderes Executivo e Legislativo
Municipal, destinadas à elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
de 2019, e dá outras providências que especifica. PROJETOS DE LEI DO
LEGISLATIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 27/18, de autoria do Vereador
Daniel Bertini, dispõe sobre a divulgação de dados sobre multas de
trânsito do Município de Descalvado e dá outras providências; - 28/18, de
autoria do Vereador Vagner Basto, dispõe sobre a obrigatoriedade de
restaurantes, bares, lanchonetes e similares, no âmbito do Município de
Descalvado/SP, utilizarem e fornecerem canudos de papel biodegradável
e/ou reciclável individual e hermeticamente embalados com material
semelhante, na forma que especifica; - 30/18, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado a Semana Municipal de Prevenção e Combate a
Aids – “Dezembro Vermelho”, a realizar-se, anualmente, na semana do
dia 1º de dezembro – Dia Mundial da Luta Contra a Aids, na forma que
especifica. O Presidente convidou a todos para prestigiarem a Solenidade
de entrega da “Medalha do Voluntário 2018”, de autoria do Vereador Luiz
Carlos Vick Francisco, que será realizada no dia 21 de agosto, terça –
feira, com início às 19:30 horas, na sede deste Poder Legislativo.Por fim,
o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no
dia 27 de agosto de 2.018, 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.

Luis Guilherme Panone
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

