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

5ª Sessão Ordinária
Data: 05 de março de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os Vereadores estiveram presentes

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................05 de março 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 Paganotto; 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.
ATO DE POSSE
Tendo em vista que o Vereador Diego Rodrigues da Silva se licenciou do
cargo de vereador para assumir o cargo de Secretário de Administração
da Prefeitura Municipal de Descalvado, a 1ª Suplente de Vereador, Sra.
Debora Cabral Paganotto, foi convocada para tomar posse na data de
hoje. Assim sendo, o Presidente convidou os Vereadores Paulo Afonso
Gabrielli Filho e Sebastião José Ricci para adentrarem ao Plenário com a
Sra. Débora Cabral Paganotto, que assinou o Livro de Presença junto ao
2º Secretário, Vereador Daniel Bertini. Depois disso, o Presidente a
convidou para prestar compromisso em tribuna. E ela assim o fez,
prestando o seguinte juramento: “Prometo desempenhar fielmente o meu
mandato, promovendo o bem geral do município, dentro das normas
constitucionais”. Prestado o compromisso, a Sra. Debora Cabral
Paganotto assinou o Termo de Posse junto ao 1º Secretário, Vereador
Vagner Basto. O Presidente destacou que a declaração de bens da
vereadora empossada foi devidamente entregue, estando sobre a Mesa

Diretora da Câmara Municipal. Na sequência, o Presidente declarou
legalmente empossada no cargo de vereador a Sra. Debora Cabral
Paganotto, no período de licença do titular do mandato. Feito isto, deixou
a palavra livre para manifestações. A Vereadora Debora Cabral usou da
palavra, fazendo seu discurso de posse. Feito o pronunciamento, a
Vereadora Debora Cabral tomou assento no Plenário. A seguir, o
Presidente passou a palavra ao 1º Secretário para leitura da pauta.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 09/18, dispõe sobre nova redação ao Artigo 27 da lei
n.º 4.119, de 09 de outubro de 2017- Lei de Diretrizes Orçamentárias,
para o exercício de 2018, na forma que especifica. - 10/18, dispõe sobre
autorização às entidades assistenciais e organizações sociais civis para
remunerar servidores ou empregados públicos por serviços prestados
desde que contidos dentro do Plano de Trabalho. - 14/18, dispõe sobre
abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor de
R$ 58.652,58, para aquisição de mobiliário escolar. II – PROPOSITURAS
A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: 51/18, pede ao Chefe do Poder Executivo estudos no sentido de construir
uma “Academia ao Ar Livre”, em área de propriedade da Prefeitura
Municipal, no bairro Parque Morada do Sol, objetivando incentivar a
práticas de esportes naquele bairro. - 52/18, requer ao Prefeito Municipal
e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que envidem
esforços junto às esferas Estadual e Federal para a construção de mais
casas populares em nosso Município, em prol das inúmeras famílias
carentes que estão aguardando o benefício. - 53/18, indica ao Poder
Executivo a criação de uma “Clínica Municipal para Dependentes
Químicos”, totalmente custeada pela Municipalidade, a fim de oferecer o
tratamento adequado as pessoas que necessitam. CARLOS CESAR
PAIVA: Indicações: - 54/18, solicita ao Prefeito Municipal o serviço de
pavimentação asfáltica na estrada da gruta, uma das saídas da Perimetral
Cézar Martinelli, tendo em vista que o pequeno trecho ainda não dispõe
dessa benfeitoria, ou na impossibilidade, pede apenas, a colocação de
cascalho, conforme especifica. - 55/18, solicita a Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que proceda
com o calçamento em ambos os lados da Rua São Carlos, no bairro São
Sebastião, visto que os pedestres são obrigados a transitar nas ruas se
expondo a riscos. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 13/18, requer ao
Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos informações a respeito
da água do poço artesiano localizado no bairro Santa Teresinha que é
depositada na Represa Calmon, conforme especifica. Indicações: 56/18, indica ao Secretário de Saúde, Sr. Wander Boneli, que realize um
estudo epidemiológico do câncer em Descalvado, tendo em vista a
incidência de casos da doença na população da nossa cidade, conforme
especifica. - 57/18, reivindica a COMUTRAN - Comissão Municipal de
Trânsito que torne mão única de direção a Rua Antonio Bianchi, próximo a
escola CEDESC. Pede, ainda, a implantação de redutor de velocidade e
faixa de pedestres, como forma de oferecer maior segurança aos pais e
alunos nos horários de fluxo intenso. LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento: - 14/18, requer a Secretaria de Educação e Cultura
informações sobre a demanda de vagas não atendidas nas creches
municipais, detalhando o número de crianças na lista de espera de cada

unidade escolar. Indicação:- 58/18, requer ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Antonio Carlos Reschini, que disponibilize atendimento
odontológico noturno no Centro Odontológico Municipal – “Dr. Alfeo
Todescan”, em prol da população que trabalha durante o dia e só dispõe
da noite para ser atendida, conforme especifica. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Indicações:- 59/18, indica ao Prefeito Municipal a
prorrogação da validade do cartão de estacionamento em vaga especial
destinado aos idosos para 03 (três) anos, conforme alertado por este
Vereador desde o ano passado. Pede, ainda, que seja informado o motivo
da demora de 15 dias para entregar os cartões aos usuários. - 60/18,
sugere ao Vice-Prefeito de Descalvado que, perante a atual situação
financeira do Município, coloque em prática seu compromisso de
campanha, abrindo mão de seu salário, de modo que o montante possa
contribuir com o reajuste dos servidores públicos, que se encontram com
seus salários defasados, conforme especifica. - 61/18, indica a Comissão
Municipal de Trânsito - COMUTRAN que a Rua 22 de Abril, no Bairro Vila
Nossa Senhora Aparecida, passe a ser mão única de direção, haja vista
que já estava nessa condição, porém, recentemente foi alterada para a
duplicidade, causando descontentamento dos moradores da região,
conforme
especifica.
PAULO
AFONSO
GABRIELLI
FILHO:
Requerimento:- 15/18, requer a Concessionária de Rodovias do Interior
Paulista S/A – Intervias que promova melhorias na Rodovia Dr. Paulo
Lauro SP-215, realizando benfeitorias no trevo de acesso, implantação de
terceira faixa em mais pontos da via. Ainda, pede que seja construído
trevo de acesso defronte ao Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, com o
objetivo de disciplinar o trânsito no local e oferecer mais segurança aos
condutores de veículos, conforme especifica. Indicação: - 68/18,
encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, anteprojeto de Lei que da nova redação aos Incisos I e II do §1º
e suprime o §5º, todos do artigo 1º da lei nº 4.069, de 15 de março de
2.017, que cria a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada,
nos termos que especifica, a ser paga aos militares do estado que
exercem Atividade Municipal Delegada ao Estado de São Paulo, por força
de convênio a ser celebrado com o município de Descalvado, e dá outras
providências. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 62/18,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a realização de
recapeamento asfáltico na Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Santa Cruz,
com o objetivo de oferecer mais segurança aos moradores, conforme
especifica. - 63/18, 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: Indicação: - 64/18, requer ao Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que, com a dotação da emenda
impositiva, denominada “Emenda Cidadã”, indicada por este Vereador,
seja feita aquisição de brinquedos para serem instalados na área de lazer
na Vila Brasil, bem como nos locais onde os brinquedos se encontram
danificados. Também requer, que sejam adquiridos dois brinquedos
adaptados para pessoas com deficiência, para o Centro de Lazer do
Trabalhador “Professor Daltayr Anacleto Pozzi”, conforme especifica.
VAGNER BASTO:Indicações: - 65/18, solicita a Secretaria de Esporte,
Lazer e Turismo que realize ampla e geral reforma no Ginásio de Esportes
“Oswaldo Cardoso”, com o objetivo de oferecer um espaço melhor e mais
adequado aos usuários. Pede, ainda, que encaminhe a esta Casa de Leis

o cronograma de atividades previstas para o ano de 2018, na forma que
especifica. - 66/18, requer ao Poder Executivo que, através do setor de
fiscalização, notifique a empresa “Cemara Loteamento” e demais
proprietários de terrenos particulares no bairro Bosque do Tamanduá, que
encontram-se tomados pelo mato, com lixo e entulhos, em prol da saúde
pública, conforme especifica. - 67/18, solicita ao Prefeito Municipal a
reativação das bombas de combustível do almoxarifado para o
abastecimento dos veículos da frota municipal, com objetivo de obter
maior controle de gastos e gerar economia aos cofres públicos.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Vagner Basto; Argeu Donizetti
Reschini; Pastor Adilson Gonçalves; Débora Cabral Paganotto; Daniel
Bertini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Sebastião José Ricci; Luiz Carlos
Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; 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
Nenhuma propositura foi deliberada neste expediente. Por fim, o
Presidente informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia
05 de março de 2018, segunda-feira, com início às 18:00 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
Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

