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

12ª Sessão Ordinária
Data: 24 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 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................24 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 Pastor Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – VETO LIDO NESTE EXPEDIENTE: o 1º Secretário fez a leitura, na
íntegra, do Veto integral apresentado pelo Prefeito ao Projeto de Lei n.º
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, para conhecimento do Soberano
Plenário. Após a leitura, informou que o projeto vetado deverá ser
apreciado pela Câmara dentro do prazo de trinta dias a contar desta
Sessão, em uma só discussão, considerando-se aprovado se obtiver o
voto favorável da maioria absoluta de seus membros. Informou, também,
que, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido acima, o veto será
colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais
proposições, até sua votação final.II – PROJETOS DE LEI DO
EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO:- 29/17, transfere as
concessões de direito de uso de bem público conferidas à INTERGÀS –
Indústria de Gases Ltda. para a empresa NCMA Participações Eirelli, na
forma que especifica.- 30/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a
proceder abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária,
no valor de R$ 416,08, para restituição à Secretaria de Estado da
Educação.- 31/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens

móveis inservíveis por leilão público.- 32/17, autoriza o Poder Executivo
Municipal a contribuir financeiramente para a realização dos festejos da
Casa de Oração “A Santa Aliança I” de Descalvado e da Cavalaria
Antoniana.III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO
DE DELIBERAÇÃO:- 9/17, de autoria do Vereador Daniel Bertini, insere
no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado a “Semana
Municipal de Conscientização sobre Doação de Sangue”, a realizar-se na
semana em que incidir o dia 25 de novembro – Dia Nacional do Doador
Voluntário de Sangue, na forma que especifica.IV – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES:Requerimento:
- 36/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que envie à Câmara
Municipal projeto de lei alterando o Artigo 1º da Lei 3.924, de 1º de junho
de 2015, incluindo, nele, os conselheiros tutelares, para que os mesmos
recebam também o Benefício “Auxílio Alimentação”, conforme especifica.
Indicações:- 216/17, pede ao Poder Executivo que realize estudos no
sentido de instalar um Posto da Polícia Militar nos bairros que registram
maior número de ocorrências, visando oferecer mais segurança aos
cidadãos que neles residem;- 226/17, reivindica ao Poder Executivo que,
através da Secretaria de Educação e Cultura, seja concedida gratificação
salarial aos professores da rede municipal de ensino todo mês de outubro,
em que é comemorado o “Dia do Professor”, como forma de reconhecer o
trabalho e incentivar esses profissionais de grande importância para a
sociedade.CARLOS CESAR PAIVA:Indicações:- 211/17, pede ao Poder
Executivo Municipal a construção de Parque Ecológico no Bairro Parque
Morada do Sol, visando oferecer um local destinado ao lazer e passeio às
famílias que residem naquela região e, ainda, preservar as espécies da
fauna e da flora que habitam a área.- 212/17, solicita ao Poder Executivo
a aquisição de aparelho mamógrafo para o Município de Descalvado, com
o objetivo de disponibilizar esse importante exame às mulheres da nossa
cidade, conforme especifica.DANIEL BERTINI:Indicação:- 221/17, requer
ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP os serviços de
melhoria na iluminação e sinalização da Rodovia SP-215, Km 117, na
altura do acesso à estrada “Benedito Simel”, que interliga Descalvado à
cidade de Analândia, visto que o local necessita dessas benfeitorias para
segurança dos condutores de veículos.DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:Indicações:- 208/17, reivindica ao Prefeito Municipal que promova
em nossa cidade a FAIPET – Feira Agropecuária, Industrial e de Produtos
Pet, como era realizada em anos anteriores, objetivando fomentar o
comércio local e oferecer entretenimento de forma acessível à população
de Descalvado.- 213/17, pede ao Chefe do Poder Executivo que
determine a instalação dos equipamentos de iluminação que foram
retirados do campo oficial do CLT “Daltayr Anacleto Pozzi”, nas quadras
de vôlei de areia e de futebol society daquele Centro de Lazer, a fim de
que sejam utilizados pela população também em período noturno.LUIS
GUILHERME PANONE:Indicações:- 209/17, solicita ao Poder Executivo
que, através da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos, determine os serviços de infraestrutura urbana nas
Ruas João Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João
Donizetti Trombini, Irmã Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior,
localizadas no Bairro Jardim do Lago, conforme especifica.- 210/17,
requer ao Prefeito Municipal que tome providências com relação ao
Parque Linear “Brazilina Ravasi Rischini”, localizado nas imediações do
antigo prédio da FEPASA, haja vista que o local necessita de limpeza e
manutenção e, ainda, medidas precisam ser adotadas visando solucionar

os problemas referentes aos quiosques invadidos e às frequentes
ocorrências de furtos a cabos da rede de energia elétrica naquele local,
fato este que onera os cofres públicos.- 225/17, pede ao Prefeito
Municipal, Antonio Carlos Reschini, esforços junto ao Governo do Estado
de São Paulo para trazer ao Município a Unidade Móvel do Poupatempo,
com a finalidade de atender à população descalvadense com seus
diversos serviços.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimento:37/17, requer ao Ministério Público local informações a respeito do
Inquérito Civil instaurado para apurar possíveis irregularidades no âmbito
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, na época de
sua intervenção, conforme especifica.Indicações:- 222/17, indica ao
Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que realize reunião com
os servidores públicos municipais, com o objetivo de esclarecer a intenção
de contratar serviços terceirizados para manutenção e limpeza pública,
bem como a questão da recomposição de perda salarial que vem
prejudicando o funcionalismo desde o ano de 2014.- 224/17, sugere ao
Poder Executivo a realização dos serviços de manutenção no pavimento
asfáltico das vias públicas da cidade, através das receitas oriundas de
multas de trânsito, em prol da segurança dos condutores de veículos e
pedestres,
conforme
especifica.PAULO
AFONSO
GABRIELLI
FILHO:Indicações:- 214/17, requer ao Prefeito Municipal que envide
esforços junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, visando trazer para Descalvado a Unidade Móvel do
“Poupatempo do Produtor Rural (PPR)”.- 215/17, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a adoção de medidas
visando à climatização do Velório Municipal, visto que os dias quentes
provocam desconforto e mal estar aos cidadãos que se dirigem àquele
prédio,
conforme
aduz.REINALDO
RODRIGUES
DA
CRUZ:Requerimento:- 35/17, requer ao Departamento de Estradas de
Rodagem – DER a implantação de sonorizadores para que os motoristas
reduzam a velocidade na Via de Acesso Antonio Benedito Paschoal, no
trecho entre a nova rotatória que dá acesso ao Bairro Vila Albertina até
atingir a passarela “Theresa Corradini Calza”.Indicação:- 223/17, pede à
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a implantação de redutor
de velocidade na Rua dos Antúrios, no Parque Morada do Sol, defronte da
Escola Estadual Professor Luciano Ivo Tognetti, a fim de disciplinar o
trânsito e evitar a ocorrência de acidentes, e, sobretudo, oferecer maior
segurança aos pedestres, em sua maioria alunos daquele
educandário.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 217/17, encaminha
ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de
Lei que cria o “Programa de Saúde Bucal do Idoso” no Município de
Descalvado e dá outras providências.VAGNER BASTO:Indicações:218/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade
de realizar a entrega da cesta básica dos servidores públicos municipais
com antecedência, de modo que as famílias mantenham seu estoque de
alimentos sempre em dia, conforme especifica.- 219/17, solicita ao Poder
Executivo esforços no sentido de conceder aumento no “Auxílio
Alimentação” dos servidores públicos municipais, levando-se em
consideração os altos índices inflacionários dos últimos anos, consoante
aduz.- 220/17, reivindica ao Prefeito Municipal que determine, com
urgência, a manutenção da elevatória de esgoto situada no Bairro Bosque
do Tamanduá, tendo em vista a precariedade dos equipamentos e a falta
de uma bomba reserva, problemas estes que vêm causando preocupação
aos moradores daquela populosa região.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Luis Guilherme Panone; Argeu
Donizetti Reschini; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Pastor Adilson
Gonçalves; Vagner Basto; Diego Rodrigues da Silva; Reinaldo Rodrigues
da Cruz; Luiz Carlos Vick Francisco; Sebastião José Ricci e Daniel Bertini.
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 EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 28/17, autoriza o Poder
Executivo contribuir com a doação de bicicletas e camisetas ao PROERD,
na forma que especifica. MOÇÃO DE REPÚDIO APROVADA POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 02/17, 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. Por fim, o Presidente informou que,
após o encerramento da sessão, o Dr. Nunes usará da palavra para expor
aos vereadores e público presente sobre o curso de Cuidador de Idosos
que será ministrado em Descalvado. 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 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

