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

10ª Sessão Ordinária
Data: 08 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 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................08 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 Vereadora Débora Cabral para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 15/19, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete
financeiro do mês de março do corrente exercício, referente às contas
deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar. II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 28/19, disciplina a ocupação e
permanência de container em vias públicas do Município de Descalvado. 29/19, dispõe sobre a jornada de trabalho de emprego público de
psicólogo, passando-se de 40 para 30 horas semanais, na forma que
especifica. - 30/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial,
no valor de R$ 97.772,60, que visa abranger a Secretaria de Educação e
Cultura do Município de Descalvado, com o objetivo de aportar recursos
orçamentários para a reforma do prédio administrativo da Secretaria de
Educação. - 31/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 14.000,00, que visa abranger a
Diretoria de Esportes, com o objetivo de transferir recursos de emenda
impositiva para nova classificação econômica por solicitação do Vereador
Reinaldo Rodrigues da Cruz, objetivando a aquisição de materiais
esportivos. III – PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR ADILSON

GONÇALVES: Indicações: - 122/19, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei que dispõe
sobre a concessão de benefícios aos doadores de sangue, seus
componentes e derivados em espetáculos artístico-culturais e esportivos
realizados no Município de Descalvado. - 123/19, solicita novamente ao
Prefeito Municipal que realize estudos para a implantação de semáforo na
Avenida Bom Jesus, tendo em vista o intenso fluxo de veículos daquela
via, principalmente nos horários de pico. - 124/19, reitera pedido ao Poder
Executivo visando o retorno 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. CARLOS CESAR
PAIVA: Indicação: - 125/19, pede ao Secretário Municipal de Educação e
Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, que adote medidas no sentido de
disponibilizar “Monitor de Ônibus Escolar” para o transporte coletivo de
alunos, em prol da segurança das crianças e jovens. DANIEL BERTINI:
Requerimento: - 46/19, requer ao Secretário Municipal de Saúde que
envie o cronograma completo da escala médica do Pronto Socorro
Municipal, bem como informações sobre os atendimentos nos meses de
fevereiro e março de 2019. Indicação: - 126/19, solicita ao Chefe do
Poder Executivo que estude a viabilidade de alterar o horário da coleta de
lixo para o período noturno, com o objetivo de minimizar os efeitos do sol
aos servidores, bem como evitar que o caminhão compactador de lixo
atrapalhe o regular fluxo do trânsito.DÉBORA CABRAL: Indicações: 127/19, pede ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, seja
oferecido convênio odontológico para os servidores públicos municipais,
dada a importância da saúde bucal, conforme especifica. - 128/19, sugere
ao Poder Executivo a disponibilização de sessões de “Equoterapia”,
considerada uma efetiva modalidade de tratamento para crianças
portadoras de necessidades especiais. - 129/19, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo a doação de uma máquina de lavar louças para a Escola
Estadual “José Ferreira da Silva”, para maior economia e praticidade no
dia a dia daquela unidade escolar. LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação: - 130/19, solicita à Secretaria de Cultura e Economia Criativa
do Governo do Estado de São Paulo a disponibilização do Projeto Guri
para Descalvado, a fim de promover a inclusão sociocultural e contribuir
para o desenvolvimento das crianças e adolescentes do Município,
conforme especifica. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento:
- 47/19, requer ao Poder Executivo informações sobre o Pregão
Presencial n.º 52/18 e o contrato firmado com a empresa vencedora para
prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de materiais e
equipamentos, para execução de limpeza urbana em vias, praças,
parques, áreas verdes, logradouros, outras instalações, terrenos ou
edificações de propriedade ou responsabilidade do Município de
Descalvado. Indicações: - 131/19, pede ao Prefeito Municipal o
isolamento da área que foi utilizada para transbordo de resíduos sólidos
domiciliares, espaço onde seria instalada a cervejaria ‘Donna’,
considerada área de proteção ambiental, tendo em vista que o local
continua servindo para descarte de entulhos.- 132/19, solicita ao Poder
Executivo que tome providências urgentes com relação ao esgoto
depositado no córrego, através de um cano localizado debaixo da “Ponte
da Pedreira”, na Vicinal Vito Gaia Puoli, tendo em vista os graves danos
causados ao meio ambiente e à saúde da população. PAULO AFONSO
GABRIELLI FILHO: Indicações: - 133/19, solicita à Secretaria Municipal
de Educação e Cultura que ofereça, também às sextas-feiras, jantar aos

alunos que frequentam as EMEI’s em período integral, quando as crianças
retornam das atividades do Projeto Criança. - 134/19, reivindica à
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo que promova treinamentos e
campeonatos de futebol feminino no Município de Descalvado, como
forma de incentivar a prática esportiva também entre as mulheres.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicações: - 135/19, indica ao
Chefe do Poder Executivo o recapeamento asfáltico de ruas do Parque
Morada do Sol, em prol da segurança de motoristas e pedestres que
residem e transitam naquele populoso bairro. - 136/19, solicita ao Prefeito
Municipal que, conjuntamente com a COMUTRAN – Comissão Municipal
de Trânsito, providencie a instalação de redutor de velocidade na Rua dos
Lírios, no Parque Morada do Sol, para maior segurança dos motoristas e,
principalmente, dos pedestres que transitam pela via. - 137/19, pede à
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a implantação de redutor
de velocidade na Rua Geraldo Trabasso, próximo à Rua Wilson Baião, a
fim de disciplinar o trânsito e evitar acidentes no local. SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI: Indicação: - 138/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Antonio
Carlos Reschini, que durante a revitalização da Praça “Professor José
Ramalho Gabrielli” (Praça São Benedito), ocasião em que também será
reformada a “Concha Acústica”, seja colocada a placa de denominação do
referido palco, com a foto do homenageado “José Aparecido Pires” (Zé
Moreno), conforme especifica. VAGNER BASTO: Indicações: - 139/19,
solicita ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Secretaria de
Educação e Cultura, realizem estudos buscando melhores condições de
trabalho para os professores da rede pública municipal de ensino, em
vista dos relevantes serviços prestados por esses profissionais à
sociedade. - 140/19, indica ao Poder Executivo que, através da Secretaria
de Saúde, promovam palestras de conscientização e combate ao
tabagismo, utilizando-se de meios de comunicação eficientes, em
benefício da saúde da nossa população. - 141/19, requer ao Chefe do
Poder Executivo e ao Secretário de Administração que providenciem a
aquisição de EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual para os
servidores da limpeza municipal, visando oferecer a eles maior segurança
no exercício de suas funções.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Débora Cabral; Daniel Bertini; Luis
Guilherme Panone; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luiz Carlos Vick
Francisco; Vagner Basto; e, por fim, Paulo Afonso Gabrielli Filho. 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
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 02/19, de
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário
Oficial de Eventos do Município de Descalvado o “Dia de Conscientização
da Meningite”, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 de abril.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 23/19, dispõe
sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3,22, que visa

a devolução de saldo da Divisão de Merenda Escolar. Após esta votação,
o Presidente informou que o Projeto de Lei do Executivo n.º 27/19 foi
inserido na ordem do dia em razão de conter os respectivos pareceres
das comissões permanentes da Casa, conforme adiante. PROJETO DE
LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 27/19, dispõe sobre abertura de
crédito adicional especial no valor de R$ 75.897, 89, que visa abranger a
Divisão de Assistência e Desenvolvimento Social. O Vereador Vick
Francisco usou da palavra para manifestar-se sobre a matéria. Em
votação, o Projeto n.º 27/19 foi aprovado por unanimidade de votos. Por
último, o Presidente informou que a próxima sessão ordinária será
realizada na próxima segunda-feira, dia 15 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

