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

9ª Sessão Ordinária
Data: 03 de abril de 2017, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................03 de abril de 2017.
PRESIDENTE:- ...............................Luis Guilherme Panone
1º SECRETÁRIO:-...........................Diego Rodrigues da Silva
2º SECRETÁRIO:- ..........................Vagner Basto
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Daniel Bertini; Luiz Carlos Vick
Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
Sebastião José Ricci;
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Sebastião José Ricci para 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: - 26/17, altera o grau de instrução para provimento do
emprego público em comissão de Secretária Executiva do Conselho
Municipal de Assistência Social. II – PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 06/17, de autoria
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Descalvado, dispõe sobre a
recomposição de perda salarial dos servidores públicos do Poder
Legislativo, na forma que especifica. III – MOÇÃO DE REPÚDIO
CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 2/17, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, pede à Mesa Diretora desta Casa Legislativa
que encaminhe Moção de Repúdio ao Congresso Nacional contra a
Reforma da Previdência Social, por retirar, drasticamente, direitos sociais
conquistados ao longo de décadas pelos cidadãos brasileiros, conforme
aduz. IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON
GONÇALVES:Indicações: - 131/17, solicita ao Prefeito Municipal que,
em atendimento às necessidades dos moradores da Comunidade Agrária
“Horto da Aurora”, realize melhorias para aquela região, implantando
posto de saúde, transporte para crianças, campo de futebol, creche,
dentre outros benefícios. - 147/17, requer ao Chefe do Poder Executivo,

Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude a possibilidade de instituir
Guarda Mirim no Município de Descalvado, conforme especifica.ARGEU
DONIZETTI RESCHINI:Indicações: - 161/17, pede ao Prefeito Municipal
que estude a viabilidade legal de destinar à Patrulha Agrícola do Município
o total das taxas arrecadadas pela prestação de seus serviços, conforme
aduz. CARLOS CESAR PAIVA: Indicações: - 154/17, reivindica ao
Senhor Prefeito Municipal, Antonio Carlos Reschini, que disponibilize um
local adequado para enterrar animais mortos de pequeno a grande porte.
- 155/17, solicita ao Prefeito Municipal que substitua, no perímetro

urbano, todos os postes de madeira pelos de concreto, visando
oferecer maior segurança e, também, padronizar o posteamento da
cidade. DANIEL BERTINI:Requerimento: - 26/17, requer ao Poder
Executivo que faça cumprir, por parte do setor competente, o Código de
Posturas do Município, no que se refere à colocação de caçambas e
entulhos nos passeios públicos, conforme especifica. Indicação: - 150/17,
pede ao Prefeito Municipal medidas para demolição de prédio
abandonado localizado no Parque Morada do Sol, pois o mesmo serviu de
sede para a CDHU quando da construção de moradias naquele bairro;
mas atualmente se encontra depredado, sendo utilizado por usuários de
drogas e vândalos para a prática de atos ilícitos. DIEGO RODRIGUES DA
SILVA: Indicação: - 151/17, encaminha ao Prefeito do Município
Anteprojeto de Lei para que seja realizada campanha visando incentivar o
emplacamento de veículos em nosso Município, denominado “Emplaca
Descalvado”, visto os benefícios ao proprietário de veículo e, sobretudo,
ao Município, consoante aduz. LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:- 159/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Rechini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do
“Programa Frente de Trabalho” no Município de Descalvado, visando à
limpeza da cidade e, principalmente, auxílio aos desempregados; 162/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que, nas festividades de
aniversário de fundação da cidade, seja realizada a “1ª Etapa de Kart
Amador e Motocross de Descalvado”, objetivando movimentar a economia
local e oferecer entretenimento à população.LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO:Requerimento:- 28/17, requer ao Poder Executivo que
informe quais providências foram tomadas com relação ao lixo doméstico
descartado irregularmente nas proximidades do Almoxarifado Municipal,
causando danos irreversíveis ao meio ambiente.Indicações:- 156/17,
pede ao Poder Executivo que, com urgência, agilize os trâmites para
funcionamento das Unidades de Saúde da Família que já estão prontas,
sendo uma no Jardim Belém e, a outra, no Parque Milênio, pois ambas
ainda estão de portas fechadas para a população, conforme especifica.158/17, solicita ao Poder Executivo que analise a proposta de instalação
de uma escola de música nos bairros mais populosos de nossa cidade,
objetivando oferecer a toda população oportunidade para aprender
música, visto os inúmeros benefícios. PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO:Requerimento:- 27/17, requer ao Prefeito Municipal informações
sobre os processos judiciais movidos pelos professores da rede pública
municipal de ensino em face das disposições previstas no artigo 3º, p.
único, I, da Lei nº 3.179, de 18/11/2009, e no artigo 2º da Lei nº 3.920, de
05/05/2015, na forma que especifica.Indicações:- 148/17, solicita ao
Chefe do Poder Executivo que disponibilize uniformes aos servidores que
realizam os serviços de limpeza pública de nossa cidade, visando a
segurança desses trabalhadores, consoante aduz.- 152/17, pede à
Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN que tome providências

quanto ao trecho existente na Avenida Bom Jesus, compreendido entre as
Ruas Treze de Maio e Avenida Descalvado, objetivando disciplinar o
trânsito naquele local e evitar a ocorrência de acidentes. REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ:Indicação: - 160/17, requer ao Chefe do Poder
Executivo que determine os serviços de reforma na quadra existente na
Rua das Petúnias, no Bairro Parque Morada do Sol. Sugere, ainda, que o
imóvel ao lado que se encontra deteriorado seja transformado em
academia, para saúde e bem-estar dos moradores daquele populoso
bairro. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 149/17, encaminha ao
Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto
de Lei que dispõe sobre vistoria periódica em conjuntos habitacionais de
baixa renda, no Município de Descalvado e dá outras providências.
VAGNER BASTO: Indicações: - 153/17, reivindica ao Prefeito Municipal
que disponibilize à população, pelo sinal de TV aberta, o canal “TV
Aparecida”, tendo em vista que a emissora, de caráter religioso, conta
com programação diversificada para entretenimento das famílias
descalvadenses. - 157/17, pede à Secretaria de Educação e Cultura que
estude a possibilidade de instituir novamente o curso EJA – Educação de
Jovens e Adultos, com o objetivo de oferecer às pessoas não
alfabetizadas oportunidade de se desenvolverem e se integrarem à
sociedade, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Vagner Basto; Reinaldo Rodrigues da
Silva; Daniel Bertini; Argeu Donizetti Reschini; Sebastião José Ricci;
Diego Rodrigues da Silva; Luis Guilherme Panone; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; Luiz Carlos Vick Francisco; 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
LEGISLATIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 04/17, de
autoria do Vereador Daniel Bertini, regulamenta o §2º do artigo 98 da Lei
n.º 3.390, de 15 de dezembro de 2010, que aprova o Código Tributário do
Município de Descalvado e dá outras providências. O Vereador Luiz
Carlos Vick Francisco manifestou-se a favor da matéria. Na sequência, o
autor usou da palavra para encaminhá-lo. Em votação, o Projeto 04/17 foi
aprovado por unanimidade de votos. O Presidente, em cumprimento à Lei
Municipal n.º 3664/2013, convidou os senhores vereadores e a população
para participarem da "Reunião de Trabalho" a realizar-se nesta Câmara
Municipal, às 19:00 horas do dia 06 de abril de 2017, desta quintafeira, ocasião em que os secretários/diretores municipais apresentarão os
planos de governo e metas de sua secretaria para que os vereadores
tenham conhecimento dos trabalhos que serão desenvolvidos por cada
uma delas no decorrer do ano. E, também, informou que a próxima
Sessão Ordinária será realizada no dia 10 de abril de 2017, com início às
18:00 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 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

