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

9ª Sessão Ordinária
Data: 1º de abril de 2019, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................1º de abril de 2019
PRESIDENTE :....................................Sebastião José Ricci
1º SECRETÁRIO:-................................Daniel Bertini
2º SECRETÁRIO:- ...............................Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Débora Cabral; Luiz Carlos Vick Francisco; Luis Guilherme
Panone; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e
Vagner Basto
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 PARA CONHECIMENTO DO
SOBERANO PLENÁRIO: - A Câmara Municipal de Descalvado informa
aos Excelentíssimos Vereadores e a quem possa interessar, que o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhou à Câmara
Municipal, em 26 de março de 2019, por meio do Ofício UR -13 nº
30/2019, o Processo TC-2518/026/15, relativo às Contas da Prefeitura
Municipal de Descalvado do exercício financeiro de 2015, com Decisão da
Segunda Câmara, em sessão realizada em 19 de setembro de 2017, e
Decisão do Tribunal Pleno, em sessão realizada em 07 de novembro de
2018, bem como os seis anexos a ele vinculados, os Expedientes
10748/026/16 e 17077/026/16 e o Acessório 1 – TC-2518/126/15. Informa,
ainda, que o Tribunal de Contas exarou parecer desfavorável às contas
em referência. Agora, o processo seguirá os trâmites previstos no
Regimento Interno desta Casa. II – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 05/19, de autoria
do Vereador Vagner Basto, concede o Título de Cidadão Honorário de
Descalvado ao Senhor Hugo José Policastro.
III – MOÇÃO DE
PROTESTO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 01/19, de autoria do
Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, em protesto contra os inúmeros
atrasos na entrega de medicamentos essenciais de alto custo fornecidos

pela Secretaria de Estado da Saúde e formaliza solicitação de
compromisso para sanar a morosidade deste processo, em benefício dos
cidadãos que dependem destes fármacos, conforme especifica. IV –
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO:
- 03/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula os
servidores que compõem a equipe de coleta do lixo urbano da Prefeitura
Municipal de Descalvado, pelos relevantes e constantes serviços
prestados à população local. V – PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 104/19, 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. 105/19, 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 casa própria, conforme
especifica. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 106/19, pede ao
Prefeito Municipal de Descalvado que, juntamente com a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, adotem as
medidas necessárias no sentido de promover a “Feira da Barganha”, em
atendimento aos anseios da população. DANIEL BERTINI:Indicação:107/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos
Reschini, que disponibilize uma cozinheira para atuar no atendimento à
classe descentralizada “Professora Maria Tenan Schilittler”, da ETEC
“Professor Jadyr Salles”, em benefício dos estudantes da referida
unidade, conforme especifica. Requerimento: - 44/19, requer ao Poder
Executivo seja intensificada a fiscalização de caminhões que transportam
entulhos, restos de construção, galhos e folhas, por não usarem telas ou
lonas nas cargas, visto que muitos veículos derrubam detritos nas vias
públicas, podendo causar acidentes, além de sujar o leito das ruas,
conforme especifica. DÉBORA CABRAL: Indicações: - 108/19, solicita
ao Prefeito do Município que estude a possibilidade de conceder aumento
real aos servidores públicos municipais que percebem os menores
salários, de modo a reduzir a disparidade salarial. Caso seja impossível
conceder aumento real em virtude dos limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, sugiro que estude outras medidas para
contemplar referidos servidores. - 109/19, indica à Prefeitura Municipal de
Descalvado que nas licitações para a compra de veículos a serem usados
pela Secretaria Municipal de Saúde, sejam previstos no edital e adquiridos
somente modelos sedan, para maior conforto no transporte dos usuários. 110/19, reivindica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – SEMARH a reforma da fonte de água existente na Rua Antonio
Garbuio, no Bairro Bosque do Tamanduá, para melhor servir aos cidadãos
que dela fazem uso. LUIS GUILHERME PANONE: Requerimento: 45/19, requer ao Chefe do Poder Executivo, Antonio Carlos Reschini,
informações sobre o funcionamento da Ouvidoria do Município, importante
canal de comunicação entre a população e a Municipalidade, visto que há
tempos foi desativada, em prejuízo dos munícipes. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO:Indicações:- 111/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo
que, conjuntamente com a COMUTRAN – Comissão Municipal de
Trânsito, adotem as medidas necessárias para implantação de semáforos
em cruzamentos estratégicos da cidade, pois o fluxo de veículos em
horários de pico gera diversas complicações aos pedestres e automóveis.
- 112/19, reivindica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento,
Obras e Serviços Públicos estudos no sentido de interligar a Vicinal

Guilherme Scatena com a Avenida Antonio Fregonese, a fim de desviar o
tráfego de caminhões pesados no centro da cidade, sobretudo os
treminhões que transportam cana-de-açúcar, visando a segurança do
trânsito. - 113/19, solicita ao Prefeito Municipal sejam tomadas
providências para a instalação de cobertura adequada no ponto de ônibus
do “Jardim Velho”, visto que os usuários do transporte coletivo estão
expostos ao sol excessivo e a chuvas. PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO:Indicações:- 114/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo,
Antonio Carlos Reschini, a reforma da área que abriga a cozinha do CEI
“Vanessa Cristina de Almeida”, para dar melhores condições de trabalho
aos funcionários da unidade e, consequentemente, melhorar o
atendimento às crianças ali atendidas. - 115/19, solicita ao Prefeito do
Município que determine a pintura do prédio que abriga a EMEI “Profª
Maria de Lourdes Delalibera Benine”, bem como a substituição dos
brinquedos da referida escola. - 116/19, solicita à Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a realização
de operação “tapa-buracos” emergencial e readequação do asfalto para
escoamento das águas pluviais, na Rua Dr. Glenan Leite Dias, no Bairro
Jardim Paola, para maior segurança dos motoristas e pedestres que
circulam naquela região. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações: - 117/19, solicita ao Prefeito Municipal que construa novo
prédio, com instalações amplas e adequadas, para abrigar o Serviço
Municipal de Alimentação Escolar, popularmente conhecido como “Vaca
Mecânica”, visando melhorar a distribuição dos equipamentos e o estoque
de alimentos, conforme especifica. - 118/19, solicita ao Chefe maior do
Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a instalação de quatro
ventiladores na Rodoviária “Juvenal de Souza”, em atendimento às
postulações dos usuários do transporte coletivo. SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI: Indicação: - 119/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Antonio
Carlos Reschini, que providencie, com urgência, a instituição da
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de
acolher e oferecer melhores condições de vida para as pessoas com
deficiência de nossa cidade. VAGNER BASTO: Indicações: - 120/19,
solicita ao Chefe do Poder Executivo estudos no sentido de aplicar a Lei
nº 9795/99 em toda a Rede Pública Municipal de Ensino, com vistas a
promover a educação ambiental entre crianças e jovens, conforme
especifica. - 121/19, pede ao Prefeito Municipal que, conjuntamente com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, envide
esforços na busca de melhorias na captação e fornecimento de água no
Município, tendo em vista os períodos de estiagem que podem provocar o
racionamento de água, em prejuízo da população.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Pr. Adilson Gonçalves; Luis Guilherme
Panone; Luiz Carlos Vick Francisco; Daniel Bertini; Vagner Basto; Débora
Cabral; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Argeu
Donizetti Reschini, e, por fim, Sebastião José Ricci. 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
MOÇÃO DE PROTESTO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS
EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL, COM MANIFESTAÇÃO DO
AUTOR: o Vereador Rodrigues da Cruz requereu votação em regime de

urgência especial para a Moção de Protesto n.º 01/19, de sua autoria, em
protesto contra os inúmeros atrasos na entrega de medicamentos
essenciais de alto custo fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde e
formaliza solicitação de compromisso para sanar a morosidade deste
processo, em benefício dos cidadãos que dependem destes fármacos,
prestando, na forma regimental, as devidas justificativas. O Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a
favor ou contra o pedido. Ninguém se manifestou. Em votação, o pedido
foi aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Presidente abriu o
prazo de 30 segundos para os vereadores inscreverem-se a favor ou
contra a propositura. O autor se inscreveu e usou da palavra para
encaminhar sua moção, concedendo aparte ao Edil Bertini, favorável. Em
votação, a Moção de Pesar n.º 01/2019 foi aprovada por unanimidade de
votos. Por último, o Presidente informou que a próxima sessão ordinária
será realizada na próxima segunda-feira, dia 08 de abril de 2019, com
início às 18:00 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

