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

32ª Sessão Ordinária
Data: 11 de setembro 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 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................11 de setembro 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 Pastor Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: - Ofício n.º 40/17, da Contadora
da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile, encaminhando
Balancete Financeiro do mês de agosto do exercício corrente, referente às
Contas deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a
quem possa interessar. II – MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADAS DE DELIBERAÇÃO: - 16/17, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, parabeniza toda equipe da Escola SESI 205
pela organização do evento “Sábado no SESI”, que aconteceu no último
dia 2 de setembro, nas dependências daquela instituição de ensino, o qual
contou com a ilustre visita do Paulo Skaf, Presidente da FIESP, do SESISP e do SENAI-SP, na forma que especifica; - 17/17, de autoria do
Vereador Vagner Basto, manifesta congratulações ao ilustríssimo Senhor
Luiz Sérgio Mussolini Filho, Major da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, pela sua transferência à cidade de São Carlos, a qual abrange a
região em que Descalvado está inserida, valendo-se destacar os
relevantes serviços por ele prestados à comunidade descalvadense. III –
PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:- 562/17, solicita ao Prefeito Municipal a construção de praça
pública em área institucional do Município no Parque Milênio, com o
objetivo de oferecer uma opção de lazer e entretenimento aos cidadãos

residentes naquela populosa região da cidade, conforme especifica.563/17, pede ao Chefe do Executivo que estude a possibilidade junto à
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de conceder “Vale
Educação” a servidores públicos municipais com renda bruta familiar de
até 02 salários mínimos, desde que tenham filhos cursando o ensino
fundamental e médio da rede pública. Ainda, solicita que o benefício seja
estendido a todos os cidadãos residentes em Descalvado que estejam em
situação de desemprego. ARGEU DONIZETTI RESCHINI:Indicação:564/17, requer à Prefeitura Municipal que determine ao setor de tesouraria
e finanças estudos junto ao Posto do Acessa SP, para que este viabilize a
emissão de 2ª via das tarifas municipais, como: conta de água, impostos,
taxas e outros tributos, a fim de oferecer a praticidade deste serviço aos
cidadãos.CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:- 565/17, reitera pedido ao
Poder Executivo para que realize mutirão para intensificar a ação de
combate aos focos do mosquito “Aedes Aegypti” em toda cidade, e,
também, que realize campanha para conscientização de toda população,
haja vista que o período de chuvas se aproxima e são necessárias
medidas para evitar a proliferação do mosquito. DANIEL BERTINI:
Indicações: - 566/17, solicita ao Prefeito Municipal que junto a órgão
competente promova análises nas diversas áreas da cidade que possuam
árvores em seu perímetro, com o intuito de proceder a devida manutenção
e preservação, na forma que especifica. - 567/17, requer ao Poder
Executivo estudos visando incentivar o plantio de árvores na cidade,
intensificando a arborização urbana com o objetivo de proporcionar aos
cidadãos os inúmeros benefícios relacionados à estabilidade climática,
além de estimular a conservação de um ambiente ecologicamente
equilibrado; - 568/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o envio de
informações à Câmara Municipal de Descalvado sobre licenças
ambientais, na forma que especifica.DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicações:- 569/17, indica ao Presidente da Câmara Municipal que
implante mais um canal de ouvidoria via whatsapp, e também que haja
mais publicidade do 0800 do Legislativo, já que o contato por meio dessas
redes permite que o cidadão seja ouvido diretamente, sem intermediários,
proporcionando uma relação transparente entre poder público e
sociedade;- 570/17, encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio
Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder Executivo
aprovar a regularização de imóveis destinados a fins residenciais,
localizados na zona urbana, construídos em desconformidade com o
caput e §1º do artigo 21 da lei nº 4.030, de 22 de junho de 2.016 (código
de obras), na forma que especifica. LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:- 571/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, que determine o isolamento da área do trevo
localizado ao final da Avenida “Antonio Fregonese”, de modo a evitar o
depósito irregular de lixos e detritos naquela área, destinando outro local
para tal fim. - 572/17, sugere à COMUTRAN – Comissão Municipal de
Trânsito a implantação de rotatória de alvenaria, com calçada para
passagem de pedestres, na Avenida Presidente Kennedy, confluência
com a Avenida Maestro Francisco Todescan, tendo em vista que os
tachões, colocados recentemente, soltam-se facilmente, gerando
manutenção constante, conforme especifica. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Indicação: - 573/17, solicita à COMUTRAN – Comissão
Municipal de Trânsito que estude a possibilidade de implantar semáforo
no cruzamento da Avenida Bom Jesus com a Rua Paula Carvalho, pois o

fluxo de veículos em horários de pico gera diversas complicações aos
pedestres, ciclistas e condutores de veículos, conforme especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 574/17, encaminha
ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação de “Ecoponto Cultural” no
Município de Descalvado, sendo um local destinado a receber livros,
revistas, jornais, dentre outros materiais, e disponibilizá-los gratuitamente
à população, conforme especifica. - 575/17, indica ao Prefeito Municipal
que realize manutenção na iluminação das Ruas Anacleto Pozzi e
Francisco Ravazi, ambas localizadas ao entorno da Praça Jardim do
Lago, bem como direcionar as luminárias dos postes de dentro da Praça
“Luiz Celso Antônio”, para as referidas ruas, proporcionando maior
segurança para a população que reside e transita naquele local, conforme
especifica.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação:- 576/17,
indica ao Poder Executivo que determine a construção de passeio público
na Rua Sylvio Scchirolli, no Bairro São Sebastião, nas adjacências do
prédio da antiga Tapelux, objetivando oferecer segurança aos cidadãos
que transitam pelo local, conforme especifica. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação: - 577/17, encaminha ao Poder Executivo Anteprojeto de Lei
que institui incentivo fiscal às empresas que firmarem contrato de trabalho
para o primeiro emprego aos jovens residentes no Município de
Descalvado e dá outras providências, conforme especifica. VAGNER
BASTO:Indicações:- 578/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a
execução dos serviços de melhoria no setor da Municipalidade destinado
à lavagem de veículos da frota municipal, com o objetivo de evitar gastos
com a contratação desse tipo de serviço; - 579/17, pede ao Chefe do
Poder Executivo que estude possibilidade, junto ao DER – Departamento
de Estradas de Rodagem, de construir pista de caminhada e ciclovia na
Via de Acesso “Antônio Benedito Paschoal”, como forma de oferecer
maior segurança aos cidadãos que utilizam aquela via para realizarem
atividades físicas ou apenas para chegarem às suas casas.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Daniel Bertini; Luiz Carlos Vick
Francisco; Luis Guilherme Panone; Vagner Basto; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; 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 APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 55/17, dispõe
sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária para
devolução de recursos não aplicados em convênio da Secretaria de
Educação e Cultura do Município de Descalvado, na forma que especifica.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 11/17, de autoria do Vereador Paulo
Afonso Gabrielli Filho, congratula os irmãos Layana Ravasi Dituri e Lucas
Ravasi Dituri, bem como o Gildo Vendrame, pelas classificações no “40º
Campeonato Nacional da Raça Quarto de Milha”, promovido pela ABQM
“Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Quarto de Milha”, que
ocorreu no período de 15 a 23 de julho em Avaré-SP, no “Parque de

Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel”, um dos mais importantes
eventos da raça. Também, manifesta altivas congratulações aos irmãos
Layana e Lucas pelas inúmeras conquistas em “provas do tambor” e
outras categorias, e ao cavaleiro Gildo Antonio Vendrame pelas vitórias
em “provas de apartação” e outras, enaltecendo o nome de Descalvado
no cenário regional e nacional, conforme especifica. Como não havia
parecer da Comissão de Justiça e Redação, o Presidente submeteu à
votação do Plenário a suspensão da sessão por 05 minutos. Todos
aprovaram-na. Assim, a sessão foi suspensa. Decorrido o prazo, a sessão
foi reaberta. O autor da moção usou da palavra para encaminhá-la, e
concedeu aparte aos Vereadores Vagner Basto e Reinaldo Rodrigues da
Cruz, favoráveis à propositura. Na sequência, o Vereador Sebastião José
Ricci manifestou-se a favor. Em votação, a Moção 11/17 foi aprovada por
unanimidade de votos. O Presidente colocou em votação a suspensão da
sessão por 05 minutos, para o autor proceder à entrega da moção aos
homenageados. Os Edis aprovaram a suspensão. Feita a entrega e
decorrido o prazo, a sessão foi reaberta. O Presidente informou a todos
que a 33ª sessão ordinária será realizada no dia 18 de setembro de 2017,
segunda-feira, com início às 18 horas. 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
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