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

3ª Sessão Ordinária
(sessão ordinária de 2020)
Data: 17 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 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................17 de fevereiro de 2010
PRESIDENTE :....................................Sebastião José Ricci
1º SECRETÁRIO:-................................Daniel Bertini
2º SECRETÁRIO:- ...............................Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Débora F. Cabral; Luis Guilherme Panone; Luiz Carlos Vick
Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz
e Vagner Basto.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou a Vereadora Débora F. Cabral para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando-se para
o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 04/20, reestrutura o Conselho Municipal de Turismo –
COMTUR, alterando sua composição e especificando mais atribuições e
competências aos seus membros. - 05/20, autoriza o Poder Executivo a
firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo – DER/SP, para o desenvolvimento de programa de
reformas nas estradas vicinais da região, na forma que especifica. - 07/20,
dá nova redação ao artigo 3º da Lei n.º 1.304, de 17 de março de 1993,
que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural, aumentando a quantidade de membros, incluindo nova
representatividade, bem como atualizando a denominação de
determinado órgão que o compõe. II – PROJETOS DE LEI DO
LEGISLATIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 01/20, de autoria
da Vereadora Debora Cabral, dispõe sobre a coleta e a destinação das
fezes de animais (cães e gatos), nos logradouros públicos do Município de
Descalvado, e dá outras providências. - 04/20, de autoria do Vereador
Vagner Basto, dispõe sobre a criação do projeto "Escola Consciente" para

escolas públicas e privadas localizadas no Município de Descalvado-SP.
III – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES: Requerimento: - 08/20, requer ao Chefe do
Poder Executivo informações sobre as placas de identificação dos bairros,
que foram retiradas para manutenção há alguns anos e até hoje não
foram recolocadas, conforme especifica. Indicações: - 31/20, pede ao
Prefeito Municipal que, por meio da Secretaria de Educação e Cultura,
realize a concessão de uniforme escolar gratuito aos alunos da rede
pública municipal de ensino, com o objetivo de garantir maior igualdade
social no ambiente escolar. - 32/20, indica ao Chefe do Poder Executivo e
ao Secretário de Educação e Cultura que providenciem a distribuição de
repelentes eletrônicos para todas as salas de aula da rede pública
municipal de ensino, com a intenção de prevenir as picadas de insetos,
principalmente do Aedes aegypti, transmissor da dengue. CARLOS
CESAR PAIVA: Indicação: - 33/20, pede ao Prefeito Municipal, Senhor
Antonio Carlos Reschini, os serviços de manutenção e melhorias nos
bueiros de toda cidade, evitando transtornos e riscos de acidentes à
nossa população, na forma que especifica. DANIEL BERTINI:
Indicações: - 34/20, reivindica à Prefeitura Municipal que seja
intensificada a fiscalização de caminhões de entulhos, restos de
construção, galhos e folhas, visto que muitos destes veículos não utilizam
tela ou lona para proteção e acabam deixando detritos nas vias. - 35/20,
indica à Comissão Municipal de Trânsito (COMUTRAN) a destinação de
vagas de estacionamento para deficientes defronte ao Ginásio de
Esportes “Oswaldo Cardoso”, para facilitar o acesso e locomoção desses
cidadãos. DEBORA CABRAL: Indicações: - 36/20, pede ao Prefeito
Municipal que proceda a reforma da guarita do Almoxarifado Municipal
“Oscar Bronine”, bem como a aquisição/instalação de móveis e
equipamentos naquele local, em benefício dos servidores e da segurança
dos bens públicos. - 37/20, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a
renovação da frota das Secretarias de Agricultura e Obras e Serviços
Públicos, por meio da aquisição ou terceirização de novos caminhões,
kombis e carros, conforme especifica. LUÍS GUILHERME PANONE:
Indicações: - 38/20, solicita ao Poder Executivo que viabilize a colocação
de pedregulho ou outro tipo de pavimento no espaço onde foi instalada a
Academia ao Ar Livre, no Jardim Albertina, para que nos dias de chuva o
barro não tome conta daquele local, impedindo as pessoas de praticarem
atividades físicas. - 39/20, indica ao Chefe do Poder Executivo que passe
a controlar a jornada de trabalho dos servidores que ocupam cargo
comissionado por meio de ponto digital, como forma de zelar pela
eficiência do trabalho prestado por esses funcionários. LUIZ CARLOS
VICK FRANCISCO:Requerimentos: - 09/20, solicita à Secretaria da
Saúde do Estado de São Paulo a vinda, para Descalvado, da carreta do
Programa “Mulheres de Peito”, que oferece mamografias gratuitamente, a
fim de facilitar o acesso das descalvadenses a este importante exame. 10/20, requer ao Poder Executivo que informe o motivo pelo qual foi
proibida a entrada de animais de estimação no campo do CLT “Daltayr
Anacleto Pozzi”, uma vez que existem muitas medidas a serem tomadas
para que haja higiene, segurança e boa convivência em ambientes
frequentados por humanos e pets. Indicação: - 40/20, solicita ao Prefeito
Municipal a adoção de medidas para promover o “Dia Municipal de
Combate ao Aedes Aegypti”, com a realização de mutirão de limpeza nos
bairros de nossa cidade e divulgação prévia massiva da referida ação, de
forma que os cidadãos limpem seus quintais e retirem possíveis

criadouros do mosquito da dengue, para o bem de toda a nossa
população. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Requerimento: 11/20, reivindica ao Prefeito Municipal, em cumprimento à Lei Municipal
n.º 3.664/2013, o agendamento de reunião entre o Poder Legislativo e os
representantes da Administração Municipal (Secretários e Diretores), para
a apresentação dos planos e metas de cada secretaria, referente ao ano
de 2020. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 41/20, pede
ao Chefe do Poder Executivo que, conjuntamente com a Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, providencie a
instalação de mais três bocas de lobo na Rua Carlos Pulici, bem como, de
uma ‘grade’ na entrada da propriedade onde fica a Represa Calmon, para
evitar que as águas pluviais invadam aquele local. SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI: Indicação: - 42/20, solicita ao Prefeito Municipal que estude a
possibilidade de realizar vistoria e sanitização nos locais fechados de
acesso coletivo, públicos e privados da cidade, a fim de evitar a
transmissão de doenças infectocontagiosas em pessoas que passam boa
parte do dia nesses ambientes, conforme especifica. VAGNER BASTO:
Requerimentos: - 12/20, requer ao Poder Executivo que informe a esta
Casa de Leis por quais razões a Lei nº 4.377 - que autoriza o Poder
Executivo a doar ou custear compra de combustível para a Associação
Náutica e Ecológica do Vale Mogi Guaçu - ainda não foi aplicada, mesmo
tendo sido aprovada em regime de urgência especial em 16 de outubro de
2019. - 13/20, solicita ao Chefe do Poder Executivo que envie a este
Legislativo informações sobre a instalação do Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS no Bairro Bosque do Tamanduá, visto que
essa obra e os serviços que serão oferecidos no local são de grande
importância para a população que habita aquela populosa região.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Reinaldo Rodrigues da
Cruz; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Daniel Bertini; Débora F. Cabral; Luiz
Carlos Vick Francisco; e, por fim, Luis Guilherme Panone. 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, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 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. Em discussão,
o Vereador Vick Francisco manifestou-se favorável ao projeto. Em
votação, o Projeto n.º 03/20 foi aprovado por unanimidade de votos.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 06/20, dispõe
sobre a abertura de vaga para o emprego de provimento efetivo de
psicólogo e técnico de enfermagem. Por fim, o Presidente informou que a
próxima Sessão Ordinária será realizada nesta sexta-feira, dia 21 de
fevereiro de 2020, com início às 9:00 horas, em virtude do feriado de

Carnaval. 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

