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

1ª Sessão Ordinária
(primeira sessão ordinária de 2020)
Data: 03 de fevereiro de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas
Nesta sessão ordinária, todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................03 de fevereiro de 2020
PRESIDENTE :....................................Sebastião José Ricci
1º SECRETÁRIO:-................................Daniel Bertini
2º SECRETÁRIO:- ...............................Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Luis Guilherme Panone; Luiz Carlos Vick Francisco; Maria
Lucia Colucci Izeppi; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo
Rodrigues da Cruz e Vagner Basto.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.

ATO DE POSSE DA SUPLENTE MARIA LUCIA COLUCCI IZEPPI
Havendo número legal de vereadores, o Presidente declarou aberta a
sessão e convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves para leitura de um
trecho da Bíblia Sagrada. Após, informou ao Soberano Plenário que a
Vereadora Débora Cabral (1ª Suplente) se licenciou por 15 dias em
virtude de problemas de saúde, razão pela qual a 2ª Suplente de
Vereador, Sra. Maria Lucia Colucci Izeppi, foi convocada para tomar
posse nesta noite. Nesse sentido, convidou os Vereadores Paulo Afonso
Gabrielli Filho e Vagner Basto para adentrarem ao Plenário a Suplente
Maria Lucia Colucci Izeppi, que assinou o Livro de Presença junto ao 2º
Secretário e, depois, dirigiu-se à tribuna e prestou o seguinte
compromisso: “Prometo desempenhar fielmente o meu mandato,
promovendo o bem geral do município, dentro das normas
constitucionais”. Ato contínuo, assinou o Termo de Posse junto ao 1º
Secretário, e o Presidente a declarou legalmente empossada no cargo de
vereador para o período compreendido de 03 de fevereiro de 2020 a 12
de fevereiro de 2020. Na sequência, o Presidente informou que a
declaração de bens da Vereadora Izeppi já foi devidamente entregue,
encontrando-se sobre a Mesa Diretora. A seguir, franqueou a palavra à
Vereadora Izeppi, que se pronunciou sobre o ato de posse e depois tomou
assento no Plenário. Por fim, o 1º Secretário deu prosseguimento aos

trabalhos, procedendo a leitura das matérias constantes do Pequeno
Expediente, conforme adiante.
PEQUENO EXPEDIENTE
I - CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 45/19, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o Balancete
Financeiro do mês de dezembro do exercício de 2019, referente às contas
deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar. II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 01/20, dispõe sobre a abertura
de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 33.290,38 (trinta e três mil,
duzentos e noventa reais e trinta e oito centavos) e visa abranger a
Divisão de Educação – Outros do Município de Descalvado da estrutura
orçamentária, para o pagamento da folha de salários do mês de dezembro
de 2019 da Entidade APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Descalvado. - 02/20, dispõe sobre a abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 265,96 (duzentos e sessenta e cinco
reais e noventa e seis centavos) e visa abranger a Divisão de Recursos
Hídricos no Município de Descalvado da estrutura orçamentária, para a
contabilização e a baixa do pagamento da devolução do saldo do Contrato
FEHIDRO nº 048/2017, em conformidade com sua cláusula sétima, inciso
III. - 03/20, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor
de R$ 186.280,92 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta reais e
noventa e dois centavos) e visa abranger a Divisão de Gestão Ambiental
do Município de Descalvado da estrutura orçamentária, para o pagamento
de 12 parcelas referentes à amortização da dívida contraída por ocasião
do financiamento das obras de finalização da Estação de Tratamento de
Esgoto – ETE. III – PROJETO LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO
DE DELIBERAÇÃO: - 02/20, de autoria do Vereador Daniel Bertini,
dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação
de abastecimento de água no Município de Descalvado, como forma de
impedir que o ar seja calculado na conta mensal de água do consumidor e
preservar a vida útil dos hidrômetros. IV – PROPOSITURAS LIDAS E A
SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 01/20, pede à Secretaria Municipal de Educação e Cultura
que, em cumprimento à Lei Federal nº 13.935/19, disponibilize
acompanhamento psicológico permanente nas escolas da rede pública
municipal, como forma de auxiliar no desenvolvimento e na formação
social das crianças e jovens, conforme especifica. - 02/20, reitera ao
Poder Executivo pedido para implantação de uma “Creche do Idoso” que
ofereça atendimento médico, entretenimento, dentre outras atividades
sadias e necessárias para manter a qualidade de vida na terceira idade. 03/20, indica ao Poder Executivo o término do asfaltamento da Vicinal
“Vito Gaia Puoli”, no trecho que liga Descalvado a Pirassununga, visto que
a estrada é muito utilizada por agricultores da região, bem como por
estudantes e trabalhadores que se deslocam entre as duas cidades.
CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 04/20, reivindica ao Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a volta do Programa “Café da
Manhã Solidário”, que foi suspenso no ano de 2014 com a promessa de
reestruturação e até o momento não foi retomado, conforme especifica.
DANIEL BERTINI: Requerimento: - 06/20, requer ao Chefe do Poder
Executivo que envie a esta Casa de Leis cópias reprográficas de todos os
empenhos e ordens de pagamentos feitos pela Prefeitura Municipal de

Descalvado à empresa responsável pelo recolhimento e transporte do lixo
até sua destinação final, referente aos últimos 12 meses. Indicação: 05/20, encaminha ao Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que dá
nova redação ao inciso II, do Artigo 2º da Lei nº 3.904, de 27 de fevereiro
de 2.015, que institui o Programa de Auxílio Transporte aos Cursos
Profissionalizantes, Universitários e Pré-vestibulares a alunos residentes
no Município de Descalvado, a fim de estender o benefício aos estudantes
com idade superior a 14 (quatorze) anos. LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimentos: - 01/20, reivindica ao Governo do Estado de São Paulo
a adoção de medidas visando à instalação de uma Base do Corpo de
Bombeiros na cidade de Descalvado, a fim de oferecer mais segurança
aos nossos cidadãos. - 02/20, requer ao Secretário Municipal de Saúde
que informe a esta Casa de Leis quantas ocorrências de aparecimento de
escorpiões em residências foram registradas no decorrer de 2019 até a
presente data, e em quais regiões da cidade houve maior incidência
desses casos. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento: 03/20, requer ao Prefeito Municipal o cumprimento da legislação vigente,
que garante aos idosos a gratuidade no transporte coletivo urbano
mediante apresentação da carteira de identidade ou de trabalho, de modo
que não seja mais necessária a apresentação do “passe”, conforme
especifica. Indicações: - 06/20, solicita ao Prefeito Municipal a realização
dos serviços de infraestrutura urbana e asfaltamento nas Ruas João
Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João Donizetti
Trombini, Irmã Tereza Stafuzza e Clóvis Álvares Ferreira Junior,
localizadas na parte alta do Bairro Jardim do Lago, em prol dos moradores
daquela região. - 07/20, requer ao Poder Executivo a instalação de lixeiras
nas saídas das principais vicinais de Descalvado, contemplando áreas
rurais como Butiá, Usina Ipiranga, Usina Santa Rita e Salto do Pântano, a
fim de oferecer locais estratégicos para que os cidadãos possam fazer o
descarte adequado do lixo, em benefício de toda nossa comunidade e do
meio ambiente. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: 08/20, pede ao Prefeito Municipal que determine a execução dos serviços
de melhoria na Rua Ricardo Brazzaloto, popularmente conhecida como
"Estrada da Gruta", inclusive, dotando-a de mecanismos para captação e
escoamento das águas pluviais, que estão causando buracos no leito da
via e prejuízos aos moradores da região. - 09/20, indica ao Chefe do
Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a criação de espaço
reservado para a deposição de materiais inservíveis em pontos
estratégicos de cada bairro, conforme especifica. - 10/20, solicita ao
Prefeito do Município que providencie a poda das árvores da Praça
Arlindo Mazola e dote aquele espaço de iluminação, a fim de que os
moradores possam fazer uso da academia ao ar livre instalada no local,
também no período noturno. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação: - 12/20, solicita ao Excelentíssimo Prefeito Municipal que
determine o término do asfaltamento, bem como a implantação de guias,
sarjetas e galerias pluviais nas Ruas Paulo Rusca e Waldemar Jordão, no
Bairro Jardim Paola, em benefício dos moradores daquela região.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Requerimento: - 04/20, requer ao Chefe do
Poder Executivo que, em cumprimento à Emenda Impositiva, denominada
“Emenda Cidadã”, referente ao ano de 2018, seja colocada iluminação
entre as Ruas Dr. Anastácio Viana e Silvio de Abreu, ao lado da Praça
“Humberto Marcatto”, no Jardim Belém, para maior segurança daqueles
que passam pelo local. Indicação: - 13/20, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que institui

o “Programa Banco de Ração” no Município de Descalvado, com o
objetivo de captar doações de rações e promover sua distribuição e dá
outras providências. VAGNER BASTO: Requerimento: - 05/20, pede ao
Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que envie a
esta Casa de Leis cópias reprográficas de todos os empenhos e ordens
de pagamentos feitos pela Prefeitura Municipal de Descalvado à empresa
Jardina Plantas e Serviços Ltda. EPP no segundo semestre de 2019.
Indicações: - 14/20, requer ao Chefe do Executivo a realização da coleta
seletiva do lixo, separando os resíduos orgânicos e recicláveis, a fim de
diminuir os impactos ao meio ambiente e tornar o nosso Município uma
referência em sustentabilidade. - 15/20, indica ao Prefeito Municipal e ao
Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos a construção de uma
nova represa de abastecimento de água, a fim de preparar a nossa cidade
para superar possíveis problemas de distribuição, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Sebastião José Ricci;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luiz Carlos
Vick Francisco; e, por fim, 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: - 01/20, dispõe
sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 33.290,38
(trinta e três mil, duzentos e noventa reais e trinta e oito centavos) e visa
abranger a Divisão de Educação – Outros do Município de Descalvado da
estrutura orçamentária, para o pagamento da folha de salários do mês de
dezembro de 2019 da Entidade APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Descalvado. Por fim, o Presidente informou que a
próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 10 de fevereiro de 2020,
segunda-feira, com início às 19:00 horas. Nada mais havendo para ser
tratado, 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 audiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09
de setembro de 1.998.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente
Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

