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

12ª Sessão Ordinária
Data: 22 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 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................22 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 a 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: - Convite para o II Almoço Beneficente
do Lar Escola Imaculada Conceição que será realizado no dia 28 de abril
de 2019, a partir das 11:00 horas. II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO:- 36/19, autoriza o Poder Executivo
conceder direito de uso de bem público municipal à Empresa “Novocau
Industrial e Comércio de Produtos Eirelli”, com fins à doação, na forma
que especifica. III – PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR ADILSON
GONÇALVES: Requerimento: - 53/19, solicita à Empresa Realidade
Transportes e Turismo que, no período noturno, realize as paradas de
ônibus para saída de passageiros o mais próximo possível de suas
residências, a fim de garantir a segurança dos usuários do transporte
público, conforme especifica. Indicações: - 157/19, pede ao Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a doação de canetas para a
aplicação de insulina a crianças e adultos, oferecendo praticidade e
comodidade aos pacientes que convivem com a diabetes. - 158/19, indica
ao Chefe do Poder Executivo que, junto às Secretarias de Saúde e de
Educação e Cultura, promovam campanha de conscientização, por meio
de cartilha voltada ao “Combate da Obesidade Infantil”, nas escolas da
rede pública municipal de ensino. ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação: - 159/19, reivindica ao Poder Executivo que determine a

pavimentação do canteiro existente entre as duas vias da Rua Mário
Bonitátibus, que dá acesso ao Parque Morada do Sol, em prol dos
pedestres que transitam naquela região. CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação: - 160/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, a aquisição de aparelho mamógrafo para o
Município de Descalvado, com o objetivo de ofertar esse importante
exame às mulheres da nossa cidade. DANIEL BERTINI: Requerimento:
- 54/19, requer às empresas de convênio médico Unimed São Carlos e
São Franscisco Saúde que disponibilizem médicos para atendimentos de
seus conveniados no Pronto Socorro “Dr. Victório Amadeu Casati”, na
forma que especifica.Indicação:- 161/19, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo Anteprojeto de Lei que altera a carga horária semanal dos
empregos públicos de nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, prevista no
Anexo III, da Lei nº 3.278, de 28 de abril de 2.010, reduzindo suas
jornadas, como forma de minimizar o desgaste físico e mental dos
profissionais, além de garantir-lhes melhores condições de trabalho e de
atendimento aos usuários dos serviços de saúde.DÉBORA
CABRAL:Indicações:- 162/19, reivindica ao Poder Executivo seja
denominada “Orlando Govoni” via pública de Descalvado, a fim de prestar
justa e merecida homenagem póstuma a este ilustre cidadão e à sua
família, que tanto contribuíram para o desenvolvimento do nosso
Município.- 163/19, requer ao Prefeito Municipal que determine, com
urgência, os serviços de recapeamento asfáltico ou “tapa-buracos” na Rua
Orlando Gava, no Bairro Bosque do Tamanduá, visando a segurança dos
motoristas e transeuntes que circulam naquela via pública.LUIS
GUILHERME PANONE:Requerimento: - 55/19, solicita ao Prefeito
Municipal que informe a esta Casa de Leis se foi instituída a CIPA –
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, bem como se estão sendo
realizados exames médicos periódicos nos servidores públicos
municipais, em cumprimento à legislação vigente.Indicação:- 164/19,
indica ao Poder Executivo que, mediante parceria com a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
– SDECTI, ofereça os cursos profissionalizantes do Programa “Via Rápida
Emprego”, no Município de Descalvado, em benefício dos cidadãos que
estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimentos: - 56/19, solicita à
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL explicações e providências
com relação às constantes interrupções no fornecimento de energia
elétrica em bairros do Município de Descalvado, tendo em vista os
transtornos e prejuízos causados aos moradores.- 57/19, requer ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA que detalhe os motivos pelos quais foram devolvidos recursos
financeiros no valor de R$ 185.410,58, que deveriam ser utilizados em
projetos
que
beneficiam
crianças
e
jovens,
conforme
especifica.Indicação:- 165/19, reivindica à SEMARH – Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos que tome providências com relação à
proliferação de animais peçonhentos no Bairro Parque Universitário, em
prol da segurança dos moradores e da saúde pública.PAULO AFONSO
GABRIELLI FILHO:Indicações:- 166/19, solicita às Secretarias de
Agricultura, Obras e Meio Ambiente que viabilizem o plantio de árvores ao
longo da Avenida Independência, que interliga a região central aos bairros
da zona sul, em vista dos inúmeros benefícios relacionados à arborização
urbana e da conservação de um ambiente ecologicamente equilibrado.167/19, indica ao Prefeito Municipal que determine a liberação das duas

vagas de estacionamento reservadas para ambulância na Rua José
Bonifácio, ao lado da Igreja Matriz, para o uso da população em geral, em
virtude da dificuldade de estacionar no centro da cidade.REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ:Indicações:- 168/19, indica ao Prefeito Municipal
que determine a construção de uma rotatória na confluência das Ruas
Luiz Terci, Virgínia Alves Aguiar e Antonio Botaro, para maior segurança
dos motoristas e pedestres que transitam na populosa região do Bairro
Bosque do Tamanduá, conforme especifica.- 169/19, solicita ao Chefe
Maior do Poder Executivo, Antonio Carlos Reschini, a instalação de placas
sinalizadoras de masculino e feminino nos banheiros da Rodoviária
“Juvenal de Souza”, em atendimento às postulações dos usuários do
transporte coletivo,conforme especifica.VAGNER BASTO:Requerimento:
- 58/19, requer ao Prefeito Municipal que, através do setor competente,
informe quais providências estão sendo tomadas com relação ao lixo que
vem sendo descartado na antiga horta municipal, visto que se trata de
crime de dano ambiental.- 59/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo
e ao Secretário de Administração que expliquem os motivos pelos quais a
empresa terceirizada que realiza os serviços de limpeza pública e poda de
árvores vêm descartando os resíduos de forma irregular no terreno da
antiga horta municipal.Indicação: - 170/19, solicita ao Poder Executivo
estudos visando melhor planejamento na concessão do benefício
“Licença-prêmio” aos servidores municipais, a fim de não prejudicar o
regular andamento do serviço público e, principalmente, do atendimento à
população, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Débora Cabral; Argeu Donizetti
Reschini; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Sebastião José Ricci; Luis
Guilherme Panone; Pr. Adilson Gonçalves; Vagner Basto; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; Luiz Carlos Vick Francisco; e, por fim, 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
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 34/19, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 149,43, que visa abranger a Diretoria de Supervisão e Obras
Públicas. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 03/19, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, reconhece e
declara de utilidade pública municipal o “Centro Espírita Universalista
Fraternidade de Luz”. O Vereador Gabrielli Filho usou da palavra para
encaminhar sua propositura à votação. Após, o Projeto n.º 03/19 foi
aprovado por unanimidade de votos. Por último, o Presidente informou
que a próxima sessão ordinária será realizada na próxima segunda-feira,
dia 29 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

