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

13ª Sessão Ordinária
Data: 02 de maio 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 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................02 de maio de 2017.
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO:- ..........Dr. Paulo Afonso Gabrielli Filho
1º SECRETÁRIO:-...........................Diego Rodrigues da Silva
2º SECRETÁRIO:- ..........................Vagner Basto
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Daniel Bertini; Gilson dos Santos
Rodrigues; Luiz Carlos Vick Francisco; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
Sebastião José Ricci;
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente em exercício convidou o Vereador Daniel Bertini para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – POSSE DO 1º SUPLENTE DE VEREADOR GILSON DOS SANTOS
RODRIGUES: O Sr. Paulo Afonso Gabrielli Filho (Vice-Presidente da
Câmara) informou que o Vereador Luis Guilherme Panone (Presidente da
Câmara) se licenciou para tratar de assunto particular no período de 25 de
abril de 2017 a 10 de maio de 2017, esclarecendo que, por esta razão,
ocupa hoje a direção dos trabalhos da Mesa Diretora, na função de
Presidente em exercício. Também, informou que, por motivo dessa
licença, o 1º Suplente de Vereador, Sr. Gilson dos Santos Rodrigues, foi
convocado para tomar posse nesta noite. Nesse sentido, convidou os
Vereadores Sebastião José Ricci e Daniel Bertini para adentrarem em
Plenário o Suplente de Vereador Sr. Gilson dos Santos Rodrigues,
convidando-o para assinar o Livro de Presença junto ao 2º Secretário. E
assim foi feito. Na sequência, pediu ao Sr. Gilson para prestar
compromisso na tribuna da Câmara. Ele, por sua vez, prestou o seguinte
compromisso: “Prometo desempenhar fielmente o meu mandato,
promovendo o bem geral do Município, dentro das normas
constitucionais”. Prestado o compromisso, o Sr. Gilson assinou o Termo
de Posse junto ao 1º Secretário. O Presidente lembrou que sua
declaração de bens já foi entregue e encontra-se na Mesa Diretora da

Câmara Municipal. Depois disso, declarou legalmente empossado no
cargo de vereador o Sr. Gilson dos Santos Rodrigues, para o período de
02 a 10 de maio de 2017. Ato contínuo, deixou a palavra livre para
manifestações. O Vereador Gilson usou da palavra e, na sequência,
tomou assento no Plenário. Dando seguimento, o Presidente passou a
palavra ao 1º Secretário para leitura da pauta, conforme adiante: II –
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: 05/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula o
Meritíssimo Juiz Federal, Excelentíssimo Doutor Sérgio Moro, pela luta
incessante em desmontar o maior esquema de corrupção da história do
Brasil, em especial, os crimes de lavagem de dinheiro, que tem apurado o
envolvimento de grandes empresários e renomados políticos, conforme
especifica. III – MOÇÃO DE APOIO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 01/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli
Filho, manifesta apoio aos policiais brasileiros e solicita providências aos
órgãos de direitos humanos no tocante às condições precárias e
desumanas a que estão submetidos, conforme aduz. IV –
PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 240/17, solicita ao Poder Executivo que estude a
possibilidade, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, de
oferecer gratuitamente medicamentos à população de baixa renda e
idosos residentes no Município de Descalvado, conforme aduz. - 241/17,
requer ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que entre
em contato com a empresa responsável pelo transporte coletivo urbano,
visando disponibilizar transporte gratuito para todos os cidadãos de nossa
cidade, nos dias de feriado, a fim de proporcionar momentos de lazer e
entretenimento, conforme especifica. ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações: - 243/17, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine a
construção de banheiros para uso de pessoas com deficiência, área de
serviço e refeitório no Paço Municipal, em atendimento aos anseios dos
servidores públicos que lá trabalham. - 244/17, reivindica ao Prefeito
Municipal que determine a execução dos serviços de infraestrutura urbana
entre as Ruas Orlando Marcatto e Nicolau Antonio Lobo, no Bairro
Morumbi. Também, pede que seja feita manutenção e limpeza nas vias
públicas localizadas ao redor da escola “Maria Sylvia Traldi de Marco”,
principalmente defronte de seu portão de carga e descarga de materiais e
merenda. CARLOS CESAR PAIVA: Indicações: - 230/17, solicita ao
Prefeito Municipal a construção de quadra com cobertura e estrutura
necessária, no Parque Morada do Sol, para a prática de badminton,
modalidade esportiva que vem crescendo e ganhando cada vez mais
adeptos em nosso Município, conforme especifica. - 245/17, pede ao
Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a urbanização da
Praça do Cerrado, localizada no Parque Morada do Sol, com o objetivo de
oferecer opção de lazer e entretenimento aos cidadãos daquele populoso
bairro. DANIEL BERTINI: Indicações: - 231/17, reivindica ao Prefeito
Municipal a criação do Programa “Saúde do Servidor”, com ações
voltadas à saúde física e mental do funcionalismo, melhorando sua
qualidade de vida e, consequentemente, seu desempenho no ambiente de
trabalho. - 234/17, solicita ao Poder Executivo que firme parceria com o
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,
com o objetivo de oferecer orientação e assessoramento aos
comerciantes locais, através de cursos e palestras gratuitas sobre
empreendedorismo, conforme especifica. DIEGO RODRIGUES DA
SILVA: Requerimento: - 39/17, pede ao Chefe do Poder Executivo

medidas para que entre em vigência o Conselho Municipal de Turismo e o
Plano Diretor de Turismo (Lei n.º 3.325/2010), pois ambos encontram-se
desativados, impedindo o Município de receber recursos e realizar
melhorias na área do turismo. Indicação: - 228/17, indica ao Prefeito
Municipal que aplique, no mínimo, o mesmo percentual do reajuste do
IPTU, para recomposição de perda salarial aos servidores públicos, tendo
em vista que o reajuste no salário não é concedido desde o ano de 2014.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimentos:- 38/17, requer ao
Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis cópia integral do contrato
firmado entre a Prefeitura Municipal e o proprietário do imóvel alugado
para abrigar o CIRETRAN e o Acessa SP. Pede, ainda, que informe se a
Municipalidade dispõe de imóvel próprio para nele funcionar os referidos
órgãos públicos.- 40/17, solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos
Reschini, informações a respeito do recolhimento da contribuição sindical
dos servidores públicos no ano de 2017, visto que tal obrigação foi
suspensa pela justiça, conforme especifica. Indicação:- 232/17, pede ao
Poder Executivo que determine a reforma e manutenção do local onde
funcionava o “Cine Teatro Estação”, com o objetivo de disponibilizá-lo
para realização de eventos no Município.PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO:Indicações:- 238/17, indica à COMUTRAN – Comissão Municipal
de Trânsito que adote as medidas pertinentes visando o recapeamento
asfáltico, a colocação de redutor de velocidade, além de toda sinalização
necessária e exigida para área escolar, na Rua Pará, em sua confluência
com a Rua José Carlos Pulici, porquanto naquela via situa-se o Centro de
Educação Infantil - CEI “Zuleika Apparecida Facchin”, no Bairro Parque
Milênio. - 239/17, solicita ao Prefeito Municipal que realize manutenção na
estrada da “Serrinha”, que dá acesso à Capela de Nossa Senhora da
Saúde, pois aquela via necessita de melhorias visando oferecer maior
segurança aos cidadãos que a utilizam. REINALDO RODRIGUES DA
CRUZ:Indicação:- 223/17, pede ao Poder Executivo estudos para
redução da profundidade das valetas localizadas nos cruzamentos
existentes em toda a extensão da Rua Coronel Rafael Tobias, bem como
no cruzamento da Rua Coronel Arthur Whitacker com a José Bonifácio,
tendo em vista os danos materiais causados em veículos que nelas
passam, além dos riscos de acidentes de trânsito.SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI:Indicação:- 227/17, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, a criação de uma área de lazer no Parque
Ecológico “Dr. Mário de Barros Gentil”, com pista de skate, pista de
bicicross e trilha para passeio, conforme aduz.- 242/17, reivindica ao
Diretor Municipal de Saúde, Senhor Wander Boneli, informações sobre as
razões que levaram os recém-nascidos de nossa cidade a realizarem o
“teste da orelhinha” em Porto-Ferreira. Ainda, requer medidas para que o
referido teste seja realizado em Descalvado, uma vez que muitos pais não
possuem condições de pagar o exame ou de viajar a outro município para
fazê-lo. VAGNER BASTO:Indicações:- 235/17, solicita à COMUTRAN Comissão Municipal de Trânsito a implantação de redutores de velocidade
nas Ruas Indalécio Calza e Ambrozio Mendonça, no Bairro Bosque do
Tamanduá, a fim de disciplinar o trânsito naquelas vias públicas e evitar a
ocorrência de acidentes;- 236/17, pede ao Chefe do Poder Executivo
medidas para o retorno da coleta de lixo doméstico em período noturno,
com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço aos cidadãos e aos
servidores públicos que realizam esse trabalho, além de evitar que a
coleta prejudique o regular fluxo de veículos;- 237/17, reivindica ao Poder
Executivo que disponibilize uniformes e equipamentos de segurança aos

servidores municipais, compatíveis com sua devida função, objetivando a
identificação e proteção dos funcionários públicos.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Diego Rodrigues da Silva; Luiz Carlos
Vick Francisco; Gilson dos Santos Rodrigues; Vagner Basto; Daniel
Bertini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Sebastião José Ricci; Argeu
Donizetti Reschini; 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
Nenhuma propositura foi deliberada e votada neste expediente. Por fim, o
Presidente em exercício informou que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 08 de maio de 2.017, segunda-feira, 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.
Dr. Paulo Afonso Gabrielli Filho
Presidente em exercício

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

