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

30ª Sessão Ordinária
Data: 28 de agosto de 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 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................28 de agosto 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.
O Presidente convidou o Vereador Daniel Bertini para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: 15/17, de autoria do Vereador Daniel Bertini, dispõe
sobre a divulgação, no carnê de IPTU e na fatura de Serviços de Água e
Esgoto, da isenção de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano às
pessoas portadoras de deficiência, assegurada pela Lei Municipal n.º
2967/08, na forma que especifica. II – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 14/17, de autoria do Vereador
Diego Rodrigues da Silva, congratula a descalvadense Vitória Magno por
sagrar-se campeã na Prova dos Três Tambores - Taça Independentes
2017, categoria feminina, na famosa Festa do Peão de Boiadeiro de
Barretos, conforme aduz. III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 523/17, pede ao Chefe
do Poder Executivo que proceda aos serviços de pavimentação asfáltica,
construção de guias, sarjetas e passeio público na 2ª Via da Avenida
Antônio Garbuio, no trecho que ainda não dispõe dessas benfeitorias;524/17, solicita ao Poder Executivo que determine as medidas
necessárias para a colocação de antena para captação de sinal de
telefonia móvel, na região leste da cidade, com o objetivo de atender aos
anseios dos moradores daquela populosa área, conforme especifica. 525/17, reivindica ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de o

famoso desfile cívico que acontece dia 7 de setembro, em que se
comemora o dia da Independência do Brasil, seja realizado no
Kartódromo “Ayrton Senna”, da Praça do Jardim do Lago, visto que
aquele logradouro dispõe de estrutura para tanto. ARGEU DONIZETTI
RESCHINI: Indicação: - 526/17, requer ao Poder Executivo ações no
sentido de disponibilizar no site institucional da Prefeitura Municipal carta
convite com antecedência necessária para conhecimento de toda
população e fornecedores interessados, considerando que todos têm
direito de participar do certame licitatório, com a finalidade de oferecer
maior transparência. CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:- 527/17, pede
ao Chefe do Poder Executivo a construção de praça pública em área
adjacente à Igreja da Comunidade “Cristo Rei”, no Parque Morada do Sol,
com o objetivo de oferecer espaço adequado para lazer e entretenimento
aos cidadãos daquele populoso bairro, consoante aduz. DANIEL
BERTINI:Indicações:- 528/17, solicita ao Prefeito Municipal que ofereça
aos servidores de todos os setores da Administração Pública crachás,
tendo por objetivo facilitar a identificação dos funcionários públicos por
parte da população, de modo a oferecer maior transparência durante os
atendimentos prestados pelo setor público, consoante especifica.- 529/17,
requer ao Chefe do Poder Executivo medidas conjuntamente com a
Empresa Realidade Transporte e Turismo Ltda., visando disponibilizar
linha de ônibus circular, no período da manhã, partindo da Avenida
Antonio Fregonese, mais conhecida como “Reta”, até atingir o trecho da
Estrada Municipal “José Perna Sobrinho”, localizado nas imediações do
Canil da Royal Canin, tendo em vista que muitos moradores daquela
região necessitam desse serviço. DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicações:- 530/17, solicita ao Poder Executivo que, em parceria com
empresa especializada em coleta e descarte de “lixo eletrônico”,
promovam ampla campanha no Município de Descalvado com o intento
de arrecadar equipamentos e materiais, separando os de informática que
estão em condições de uso, a fim de reutilizá-los para inclusão digital de
projetos municipais; - 531/17, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio
Carlos Reschini, que neste próximo mês em que se comemora o
aniversário da cidade, disponibilize aos cidadãos descalvadenses
passeios gratuitos no “Trenzinho da Aurora”, oferecendo mais uma opção
de lazer e entretenimento aos munícipes, conforme especifica. LUIS
GUILHERME
PANONE:
Requerimento:90/17,
requer
ao
Excelentíssimo Senhor Antonio Carlos Reschini, Prefeito Municipal, que
conceda gratuitamente passes para o transporte coletivo urbano aos
aposentados e pensionistas, servidores públicos municipais, pessoas
carentes e deficientes físicos, conforme assegura a Lei Municipal nº
1.769/1998, de autoria do Vereador à época, Luiz Carlos Rosa Vianna, na
forma que especifica. Indicações: - 532/17, reivindica ao Chefe do Poder
Executivo medidas objetivando a implantação de um programa de
incentivo fiscal às empresas estabelecidas no Município, que firmarem
contrato de trabalho para o primeiro emprego aos jovens de nossa cidade
que nunca tenham trabalhado, visando oportunizar a eles o ingresso no
competitivo mercado de trabalho; - 533/17, solicita ao Prefeito Municipal
que determine os serviços de melhoria no trajeto de terra compreendido
da SP-215 até o “Asilo e Lar Evangélico das Assembleias de Deus” ASILAR, porquanto aquela estrada de terra provoca desconforto e
incômodo aos que por lá transitam, principalmente aos idosos assistidos
por aquela entidade.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimento:

- 91/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que encaminhe a este Poder
Legislativo, no tempestivo prazo legal, cópia dos comprovantes de
pagamentos das despesas da Prefeitura Municipal que estão
inviabilizando o devido repasse às entidades assistenciais, conforme
previsto na Lei Municipal n.º 4.059 de 19 de janeiro de 2017. Indicações:
- 534/17, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini,
seja constituída comissão, composta por três membros indicados pelas
entidades assistenciais, a fim de acompanhar as reuniões individualizadas
com cada uma delas, conforme ficou ajustado na 2ª Audiência Pública
realizada nesta Câmara Municipal, em 23 de agosto de 2017, tendo por
objetivo assegurar a transparência;- 535/17, pede ao Chefe do Poder
Executivo que organize frente de trabalho ou estude outra forma eficaz de
proceder ao recolhimento dos entulhos nas vias públicas e, ainda, realizar
manutenção nas “bocas-de-lobo”, tendo por objetivo evitar pontos de
alagamentos, principalmente na região central da cidade, visto que o
período de chuva se aproxima.PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO:Indicações:- 536/17, solicita ao Poder Executivo que determine a
implantação de redutor de velocidade, assim como sinalização horizontal
e vertical, ao longo da Avenida Antonio Fregonese, mais conhecida como
“Reta”, com o propósito de disciplinar o trânsito naquela via, cuja
circulação de veículos é frequente;- 537/17, requer à Comissão Municipal
de Trânsito – COMUTRAN estudos e providências visando a pintura de
solo, bem como toda sinalização necessária e exigida para áreas
escolares, na Rua das Palmas – Bairro Parque Morada do Sol, nas
proximidades da EMEF Dr. Cid Muniz Barreto e EMEI Professora
“Terezinha Machado”, para segurança dos alunos que estudam nos
referidos educandários;- 538/17, pede ao Prefeito Municipal que, junto à
Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN, estudem a possibilidade
de proibir o trânsito de veículos de grande porte na Rua Coronel Rafael
Tobias, indicando a Perimetral Cesar Martinelli para esse fim, visto que o
trânsito de caminhões pesados atrapalha o regular fluxo de veículos, além
de danificar rapidamente o pavimento asfáltico. REINALDO RODRIGUES
DA CRUZ: Requerimento:- 92/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo
informações referentes à aquisição do conjunto filtrante para as piscinas
do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, haja vista que o verão se
aproxima e não está sendo realizada a devida manutenção nelas para uso
da população, na forma que especifica. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação: - 539/17, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio
Carlos Reschini, que entre em contato com a FIESP - Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, com o objetivo de solicitar-lhe “Kits de
Redutores de Vazão” – do Projeto “Água na Medida Certa”, para
economia de água nas residências, escolas e prédios públicos. VAGNER
BASTO:Indicações:- 540/17, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio
Carlos Reschini, a realização de concurso público para contratação de
mais procuradores para o Poder Executivo, tendo em vista a elevada
quantidade de processos que necessitam de análise jurídica para serem
concluídos;- 541/17, requer ao Chefe do Poder Executivo a adoção de
medidas visando intensificar a fiscalização de locais que comercializam
alimentos, visto que esse tipo de comércio está crescente na cidade, e
seu mau empreendimento pode gerar sérios problemas de saúde à
população, consoante aduz.- 542/17, reivindica ao Poder Executivo ações
para oferecer cursos de qualificação e capacitação aos servidores
públicos municipais, em que sejam abordados temas como: deveres do

funcionalismo e aperfeiçoamento no atendimento à população, de modo a
garantir a eficiência e eficácia no serviço público.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Vagner Basto; Sebastião José Ricci;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Daniel Bertini; Pastor Adilson Gonçalves;
Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luiz Carlos Vick Francisco; Diego Rodrigues
da Silva; Luis Guilherme Panone; e, por fim, Argeu Donizetti Reschini. 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
Nenhuma propositura foi votada neste expediente. O Presidente informou
que a Câmara Municipal de Descalvado tem a satisfação de convidar a
todos para prestigiarem a sessão solene de concessão da honraria
“Medalha do Voluntário Descalvadense” aos indicados do ano de 2017, de
autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, a realizar-se no dia 30 de
agosto de 2017, quarta-feira, com início às 20:00 horas, na Sede deste
Poder Legislativo. Por fim, comunicou que a próxima Sessão Ordinária
será realizada no dia 04 de setembro 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.

Luis Guilherme Panone
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

