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

5ª Sessão Ordinária
(sessão ordinária de 2020)
Data: 02 de março de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas
Nesta sessão ordinária, apenas o Vereador Vagner Basto não esteve
presente.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................02 de março de 2020
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; e, por fim, Reinaldo
Rodrigues da Cruz.
VEREADOR AUSENTE: 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 – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS:PASTOR
ADILSON GONÇALVES: Indicações:- 43/20, indica ao Chefe do Poder
Executivo que estude a possibilidade de realizar a doação de terrenos, no
Bairro Bosque do Tamanduá, para famílias de baixa renda que ainda não
possuem residência própria, conforme especifica. - 44/20, pede ao Poder
Executivo o fornecimento de “kit escolar”, contendo os materiais
necessários para o desenvolvimento das atividades educacionais na rede
pública municipal aos alunos provenientes de famílias em situação de
vulnerabilidade financeira.- 45/20, solicita ao Prefeito Municipal a volta do
atendimento médico noturno nas Unidades de Saúde da Família – USF’s,
em benefício da população que trabalha durante o dia e só dispõe da
noite para ser atendida. ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicação: 46/20, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que adote as medidas
necessárias visando alterar o contrato firmado com a empresa São
Francisco Saúde, de modo que a mesma disponibilize 24 horas uma
ambulância UTI em Descalvado, para o transporte de pacientes em
situação de urgência e emergência a outras cidades da região. CARLOS

CESAR PAIVA: Indicação: - 47/20, pede ao Secretário Municipal de
Educação e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, que adote medidas
visando disponibilizar a volta dos “monitores de ônibus escolar” para o
transporte coletivo de alunos, em prol da segurança das crianças e
jovens. DANIEL BERTINI: Indicações: - 48/20, solicita ao Prefeito
Municipal que determine a instalação de redutores de velocidade nas
Ruas Indalécio Calza e Ambrósio Mendonça, no Bairro Bosque do
Tamanduá, visando garantir a segurança do trânsito naquele populoso
bairro. - 49/20, requer ao Poder Executivo que entre em contato com os
órgãos competentes com o intuito de implementar, em Descalvado, ação
similar à adotada na cidade de Taubaté, para que indivíduos em processo
de ressocialização atuem nos cuidados de cães e gatos recolhidos pela
Associação Protetora dos Animais de Descalvado – APAD. LUÍS
GUILHERME PANONE:Requerimento: - 14/20, requer à Secretaria
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento que informe a esta
Casa de Leis se procede a informação de que o Município perdeu o
Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, importante instrumento para
a valorização da agricultura familiar, conforme especifica. Indicação: 50/20, reivindica ao Poder Executivo a criação de uma ouvidoria
específica para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de criar um canal
direto para manifestações acerca dos serviços prestados, em benefício de
nossos cidadãos. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Indicações: 51/20, pede ao Prefeito Municipal que tome providências no sentido de
dotar de iluminação a praça situada defronte do Cemitério Municipal e,
ainda, que faça a doação de área de terras para a construção de velórios
pelas funerárias naquele local, para maior segurança dos moradores
daquela região. - 52/20, reivindica ao Poder Executivo a manutenção das
estradas vicinais de nosso Município, com a recuperação do leito das vias
e, em especial, dos acostamentos, bem como providências visando ao
escoamento adequado das águas pluviais, à limpeza e à revitalização da
sinalização, a fim de evitar acidentes. PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO:Requerimento:- 15/20, requer ao Prefeito Municipal explicações
sobre a retirada da cobertura do ponto de ônibus da Praça Barão do Rio
Branco, o “Jardim Velho”, uma vez que aquele é o ponto mais frequentado
pela população que utiliza o transporte público, conforme
especifica.Indicação:- 53/20, indica ao Poder Executivo a manutenção e
melhorias no trecho da estrada rural que passa defronte à Capela de
Santa Terezinha do Menino Jesus, no Bairro do Butiá até a Ponte do Rio
Bonito, a fim de oferecer melhores condições para a circulação de
veículos, em prol das atividades agrícolas, bem como dos moradores
daquela região.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 54/20,
solicita à Prefeitura Municipal de Descalvado providências para que as
medalhas entregues aos participantes do Campeonato Municipal “Galinho
de Ouro” passem a levar o nome de “Paulo Roberto Ferreira Nunes”, o
Lumumba, prestando justa homenagem póstuma a este ilustre cidadão
descalvadense, muito querido por toda nossa comunidade.SEBASTIÃO
JOSÉ RICCI:Indicação:- 55/20, requer ao Senhor Prefeito Municipal,
Antonio Carlos Reschini, a implantação do “Programa Capoterapia” para
idosos, tendo em vista que esta prática colabora com o sistema público de
saúde, diminuindo as filas nos hospitais, postos de saúde e consumo de
medicamentos, uma vez que os idosos passarão a ter mais qualidade de
vida.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Débora F. Cabral; Daniel Bertini; Paulo
Afonso Gabrielli Filho; Luiz Carlos Vick Francisco; Reinaldo Rodrigues da
Cruz; Luis Guilherme Panone; e, por fim, Pastor Adilson Gonçalves. 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
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 07/20, dá nova redação ao
artigo 3º da Lei nº 1.304, de 17 de março de 1.993, que dispõe sobre a
criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. - 04/20,
reestrutura o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, na forma que
especifica. Por fim, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária
será realizada próxima segunda-feira, dia 9 de março de 2020, 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

