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

37ª Sessão Ordinária
Data: 15 de outubro de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................15 de outubro 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: - 93/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 58.137,92, que visa
abranger a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
com o objetivo de repassar recursos a título de subvenções sociais a
Entidades que especifica. II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 41/18, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no
âmbito do Município de Descalvado, de avisos com o número do Disque
Denúncia da violência contra a mulher (Disque 180). III PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:- 555/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Sr.
Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei que dispõe sobre a concessão
de benefícios aos doadores de sangue, seus componentes e derivados
em espetáculos artístico-culturais e esportivos no Município de
Descalvado, Estado de São Paulo, na forma que especifica. - 556/18,

reivindica ao Poder Executivo a construção de concha acústica e
playground na Praça da Bíblia, situada no bairro Parque Morada do Sol, a
fim de oferecer um local adequado para apresentações musicais e lazer
da população em geral. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 557/18,
indica ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de construir uma
rotatória no cruzamento da Avenida Guerino Oswaldo com a Rua Pedro
de Alcântara Camargo, próximo à escola CEDESC, com o objetivo de
disciplinar o trânsito e oferecer maior segurança aos condutores de
veículos e pedestres, sobretudo às crianças e jovens que estudam na
referida instituição de ensino. DANIEL BERTINI: Requerimento: 134/18, requer ao Sr. Antonio Carlos Reschini, Prefeito Municipal,
informações sobre o prazo para início das obras de reforma e ampliação
do Velório Municipal “Accácio Rusca”, uma vez que já foi aprovado o
crédito suplementar para essa finalidade. DEBORA CABRAL:
Indicações: - 558/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a colocação
de antena para captação de sinal de telefonia móvel, visando atender aos
bairros Recanto dos Ipês I e II, tendo em vista que o sinal de celular é
falho naquela região. - 559/18, indica ao Poder Executivo a regularização
dos “Food Trucks” em Descalvado, de modo que os ambulantes possam
comercializar seus produtos, contribuindo com suas obrigações perante a
Municipalidade e atendendo aos anseios da população. - 560/18, pede à
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo que disponibilize
internet “wifi” gratuita no Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, para
uso da população que frequenta aquele espaço. LUIS GUILHERME
PANONE: Requerimentos:- 135/18, reitera pedido ao Prefeito Municipal,
já que foi respondido parcialmente, para que informe se houve dispêndio
de dinheiro público nas matérias televisivas referentes ao aniversário da
cidade, veiculadas no SBT – Sistema Brasileiro de Televisão. Caso
afirmativo, enviar cópia integral do respectivo processo de compra do
serviço. - 139/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que conceda,
gratuitamente, passes para o transporte coletivo aos servidores públicos
municipais, pessoas carentes e deficientes físicos, consoante a Lei nº
1.769, de autoria do vereador à época, Luiz Carlos Rosa Vianna,
conforme especifica. Indicação: - 568/18, indica ao Poder Executivo que
determine ao setor competente a limpeza de área verde localizada no
bairro Recanto dos Ipês II, na Rua João Lastória, visto que o mato alto
está causando transtornos e incômodos aos moradores. LUIZ CARLOS
VICK FRANCISCO:Requerimento:- 136/18, solicita à Mesa Diretora
deste Legislativo seja encaminhada a presente propositura à Professora
Dra. Janaina Paschoal, manifestando cumprimentos por ter sido eleita
para o cargo de Deputada Estadual e, também, deseja-lhe um profícuo
trabalho na Assembleia Legislativa de nosso Estado. Pede, ainda, que a
Parlamentar firme compromisso com o povo de Descalvado visando
destinar recursos financeiros para a nossa cidade, já que foi a candidata
com o maior número de votos em nosso Município nas Eleições de 2018.
Indicações: - 561/18, reivindica ao Secretário Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a realização de
recapeamento asfáltico e sinalização de trânsito na Rua XV de Novembro,
no trecho próximo a Perimetral Cesar Martinelli, em prol da segurança dos
motoristas e pedestres. - 562/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo
que, através do setor competente, determine os serviços de varrição de
rua no entorno da Praça da Santa Cruz, uma vez que, há mais de um ano,
o local carece de limpeza e manutenção.PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO: Requerimento:- 137/18, requer ao Poder Executivo que informe o

motivo pelo qual ainda não foi formalizado acordo entre a Prefeitura
Municipal e o Banco Sicoob Crediguaçu, já que esta instituição financeira
se disponibilizou a prestar manutenção gratuitamente na Praça Barão do
Rio Branco, popularmente conhecida como “Jardim Velho”. Indicação: 563/18, solicita à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a pintura
de estacionamento de motos na Rua Cel. Arthur Whitaker, próximo ao
cruzamento com a Rua Conselheiro Antonio Prado, a fim de otimizar as
vagas e oferecer maior segurança aos veículos. REINALDO RODRIGUES
DA CRUZ: Indicação:- 564/18, solicita ao Prefeito Municipal que estude a
forma mais eficaz para contenção do barranco localizado na área verde
do Bosque do Tamanduá, visto que nos períodos de chuva a terra escoa
para as ruas da parte mais baixa do bairro, causando diversos transtornos
aos moradores. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 565/18,
encaminha ao Chefe do Poder Executivo anteprojeto de Lei que autoriza o
Poder Executivo a celebrar termo de adesão com o Ministério do Trabalho
e Emprego, objetivando a execução do “Projeto Pro-Jovem Trabalhador”,
integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Mercado de
Trabalho. VAGNER BASTO:Requerimento:- 130/18, solicita à Prefeitura
Municipal informações quanto a demora para reforma da EMEI “Professor
Mario Franceschini”, localizada no Jardim Belém, tendo em vista os
transtornos causados aos funcionários e crianças que frequentam o local
diariamente, conforme especifica. Indicações:- 566/18, reivindica ao
Secretário de Educação e Cultura providências visando a retirada dos
pombos que permanecem nos telhados da EMEF “Paulo Roberto Jordão”,
pois tais aves são transmissoras de diversas doenças. Pede, ainda, a
colocação de tela para evitar os animais retornem ao local. - 567/18,
requer ao Prefeito Municipal a troca imediata dos pneus do caminhão que
realiza a coleta de lixo domiciliar, tendo em vista que estão em situação
precária, oferecendo riscos aos servidores que se utilizam do veículo para
desempenhar suas tarefas.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Daniel
Bertini; Pr. Adilson Gonçalves; Vagner Basto; Sebastião José Ricci;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; e, por fim, Débora Cabral. 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
VETO INTEGRAL APROVADO PELA MAIORIA, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO: O 1º Secretário fez a leitura dos pareceres quanto
ao veto. O Presidente informou ao Soberano Plenário que para rejeitar o
veto é necessário o voto da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, 06
votos. Como não havia oradores inscritos, colocou em votação o Veto
integral ao Projeto de Lei n.º 27/18, de autoria do Vereador Daniel Bertini,
que dispõe sobre a divulgação de dados sobre multas de trânsito do
Município de Descalvado e dá outras providências. Os Vereadores Bertini,
Gabrielli Filho, Ricci, Vick, Pastor Adilson, Argeu, Bertini, Paiva, Rodrigues
da Cruz e Cabral votaram a favor do veto. Já o Vereador Basto votou
contra o veto. Nesse sentido, o Veto Integral foi mantido e o projeto será
devidamente arquivado. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 89/18, dispõe sobre alteração do Artigo 3º, Inciso XI da Lei
Municipal n.º 3.147, de 07 de outubro de 2009, que criou o Conselho

Municipal de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente –
CONDEMA, alterado pela Lei Municipal n.º 3.261, de 16 de outubro de
2012. O Vereador Basto manifestou-se a favor do projeto. Em votação, o
Projeto 89/18 foi aprovado por unanimidade de votos, sem discussão e
em única votação. PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADOS
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO:- 37/18, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, institui o
Programa “Vida para Cães e Gatos de Rua”, no Município de Descalvado
e dá outras providências. - 39/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, altera a Lei nº 2.528, de 02 de agosto de 2.005, que obriga as
agências bancárias, no âmbito do Município, a colocar à disposição dos
usuários, pessoal suficiente para que o atendimento seja efetivado no
tempo que estabelece, na forma que especifica. MOÇÃO DE APOIO
APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO: - 04/18, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta
apoio aos empregados e aposentados da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos para que matérias legislativas e outras medidas que envolvam o
Postalis (Instituto de Previdência Complementar) e seus planos possam
merecer a atenção e comprometimento das estruturas políticas federais,
visando mitigar os impactos danosos que já vem sendo arcados pelos
aposentados e aposentáveis dos Correios, que já se somam em mais de
140 mil participantes e assistidos em todo território nacional. O autor da
propositura, Vereador Bertini, usou da palavra para encaminhar sua
propositura à votação, concedendo aparte aos Edis Ricci e Rodrigues da
Cruz, favoráveis. Em votação, a Moção n.º 04/18 foi aprovada por
unanimidade de votos. Por fim, o Presidente informou que a próxima
Sessão Ordinária será realizada no dia 22 de outubro de 2.018, segundafeira, com início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno, e,
ainda, informou que no dia 17 de outubro de 2018, nesta quarta-feira, às
18:30 horas, na Sede deste Legislativo, será realizada Audiência Pública
para discutir o Projeto de Lei n.º 90/18, o qual estima a receita do
Município de Descalvado e fixa a sua despesa para o exercício financeiro
de 2019. 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

