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

13ª Sessão Ordinária
Data: 29 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 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................29 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 – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Convite dos responsáveis pelo
Pronto Socorro Municipal, Dr. Vander Rogerio Vieira e Dr. Renan Dituri
Mufato, para os Vereadores desta Casa de Leis participarem de reunião
extraordinária, que acontecerá no dia 30 de abril de 2019, às 15:00 horas,
na Sala de Reuniões da Santa Casa de Misericórdia, para tratar de
assuntos referentes ao Pronto Socorro Municipal. - Ofício n.º 22/19, do
Diretor da Escola Estadual “José Ferreira da Silva”, Professor Waldir
Paganotto, convidando a todos para participarem do Projeto “Expedição
Pedagógica à Câmara Municipal”, que será realizado no dia 02 de maio
de 2019, quinta-feira, às 08h30min, na Sede deste Poder Legislativo. II –
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 37/19, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 5.533,84, que visa abranger a Diretoria de
Supervisão e Obras Públicas do Município de Descalvado, com o objetivo
de devolver os rendimentos de aplicação financeira do Convênio firmado
entre as partes. - 38/19, dispõe sobre alteração da Lei Complementar
4.034, de 07 de julho de 2016, que regula as medidas de Polícia

Administrativa, inserindo artigos e parágrafos, com o objetivo de alterar o
horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, como bares,
lanchonetes e afins, desde que necessitem de tal medida em virtude de
grande incidência de temas relacionados à segurança pública, tais como
homicídios, tráfico de drogas, venda de bebidas alcoólicas para menores,
crimes relacionados à violência doméstica, entre outros. III – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: 06/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, concede o Título de Cidadão
Honorário de Descalvado ao Senhor Peterson Sordile Marcon. IV –
PROPOSITURAS
LIDAS:
PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:
Indicações: - 171/19, pede ao Poder Executivo a construção de ciclovia
na Avenida das Flores, no Parque Morada do Sol, como forma de oferecer
um espaço adequado e seguro às pessoas que utilizam a bicicleta como
meio de transporte ou lazer. - 172/19, solicita ao Prefeito Municipal
esforços visando à construção de Unidades de Saúde da Família nos
assentamentos da nossa cidade, com o objetivo de oferecer atendimento
médico às pessoas que residem nas comunidades agrárias. - 173/19,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo a instalação de posto da Polícia
Militar nos bairros que registram maior número de ocorrências, a fim de
oferecer mais segurança à população, conforme especifica. CARLOS
CESAR PAIVA: Indicação: - 174/19, pede ao Prefeito Municipal a
construção de quadra com cobertura e estrutura necessária para a prática
de badminton no Parque Morada do Sol, em benefício dos praticantes do
esporte. DANIEL BERTINI: Requerimentos: - 60/19, reitera pedido ao
Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP para que construa o
prolongamento do acostamento na Rodovia SP-215, km 117, na altura do
acesso à Estrada “Benedito Simel”, visto que o local necessita dessa
benfeitoria para que os condutores possam fazer a conversão da Rodovia
SP-215 para a referida estrada com maior segurança; - 61/19, requer à
Prefeitura Municipal a instalação de ‘braços’ e luminárias nos postes
existentes defronte da CEI “Professora Dirce Pereira Fonseca”, localizada
na Rua Luiz Terci, no Bosque do Tamanduá, para maior segurança aos
moradores do bairro. DÉBORA CABRAL: Requerimento: - 62/19, requer
ao Prefeito do Município, Sr. Antonio Carlos Reschini, que envie a esta
Casa Legislativa relação pormenorizada contendo os nomes dos
servidores públicos municipais que fizeram horas extras desde janeiro até
a presente data, bem como a quantidade das horas de cada um deles.
Indicações: - 175/19, sugere ao Presidente da Câmara Municipal de
Descalvado a redução da jornada de trabalho de todos os servidores e
contratados, de 40 para 30 horas semanais, sem redução salarial, visando
o bem-estar físico e emocional dos trabalhadores. - 176/19, pede ao
Prefeito Municipal a redução da jornada de trabalho de todos os
servidores públicos municipais e contratados, de 40 para 30 horas
semanais, sem redução salarial, visando o bem-estar físico e emocional
dos trabalhadores. LUIS GUILHERME PANONE: Indicações: - 177/19,
reivindica à Secretaria Municipal de Educação e Cultura a construção de
cobertura na entrada da EMEI “Luiz Dias Alvarenga”, no Bairro Jardim

Albertina, a fim de proteger os pais e alunos que ficam expostos às
chuvas ou sol intenso nos momentos de entrada e saída dos educandos. 178/19, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine os serviços de
melhorias na iluminação da Praça Pública Santa Cruz das Almas,
localizada no bairro Santa Cruz dos Operários, em vista da segurança dos
moradores daquela região e da população que frequenta o local. LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO: Indicação: - 179/19, requer à COMUTRAN
– Comissão Municipal de Trânsito que torne mão única de direção a Rua
Padre Jeremias José Nogueira, conhecida como “Rua Velha”, no sentido
centro-bairro, a fim de minimizar o trânsito de caminhões pesados e
oferecer maior segurança aos pedestres e condutores de veículos,
principalmente aos alunos da escola existente naquela via. PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO: Requerimento: - 63/19, solicita à
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a doação de mudas à
Prefeitura Municipal de Descalvado, através do Projeto “Arborização Mais
Segura”, com o objetivo de plantar as árvores adequadas ao convívio
harmonioso com as redes elétricas, de modo a evitar que os galhos
atinjam a fiação provocando problemas no fornecimento de energia, além
de contribuir com o meio ambiente. Indicação: - 180/19, indica ao Prefeito
Municipal que determine os serviços de manutenção e melhorias no
trecho da estrada rural que passa defronte da Capela de Santa Terezinha
do Menino Jesus, no Bairro do Butiá, até a ponte do Rio Bonito, a fim de
oferecer melhores condições para o trânsito de veículos, em prol das
atividades agrícolas, bem como dos moradores daquela região.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 181/19, reivindica ao
Chefe do Poder Executivo que tome providências com relação às águas
pluviais que escoam diretamente para a Perimetral Cesar Martinelli, tendo
em vista os danos causados no asfalto daquela via e os transtornos aos
moradores daquela região. - 182/19, pede à COMUTRAN – Comissão
Municipal de Trânsito a implantação de redutor de velocidade na Rua dos
Antúrios, no Parque Morada do Sol, a fim de disciplinar o trânsito e evitar
acidentes naquela via pública, conforme especifica. SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI: Indicação: - 183/19, encaminha ao Chefe do Poder Executivo,
Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder
Executivo a celebrar termo de adesão com o Ministério do Trabalho e
Emprego, objetivando a execução do Projeto “Pro-Jovem Trabalhador”,
integrante do Programa Nacional de inclusão de jovens no mercado de
trabalho. VAGNER BASTO: Requerimento: - 64/19, requer ao Prefeito
Municipal, à Secretaria de Educação e Cultura e à Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos informações
sobre a reforma da EMEI “Profº Mário Franceschini”, haja vista que o
prédio foi fechado para reforma há quase dois anos e ainda não foi
reativado. Indicações: - 184/19, indica ao Prefeito Municipal que
implemente em Descalvado políticas de conscientização ambiental com
relação ao descarte correto de materiais plásticos, a fim de tornar nosso
Município mais sustentável, conforme especifica. - 185/19, reivindica à
Prefeitura Municipal de Descalvado que, conjuntamente com a Secretaria

de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, realizem
mutirão de limpeza e operação “tapa-buracos” no Bairro Bosque do
Tamanduá, em benefício da população que reside naquela região.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Reinaldo Rodrigues da
Cruz; Pastor Adilson Gonçalves; Luiz Carlos Vick Francisco; Argeu
Donizetti Reschini; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Débora Cabral; Sebastião
José Ricci; Luis Guilherme Panone; 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
REQUERIMENTO DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO APROVADO
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA VOTAÇÃO E SEM
DISCUSSÃO: Ofício nº 33/19, de autoria do Prefeito Municipal, solicitando
a retirada de tramitação do Projeto de Lei n.º 22/19, que dispõe sobre
nova redação de artigo da Lei n.º 4.234, de 28 de setembro de 2018, a
qual autorizou o Poder Executivo oferecer em dação em pagamento
glebas de terras pertencente a seu patrimônio A. J. A. CIRELLI
Empreendimentos e Participações Ltda., e outros, bem como conceder,
com fundamento no Artigo 152, I, da Lei Orgânica do Município de
Descalvado, o direito de uso e, futuramente, cumpridas as obrigações, a
doação à LUOPET - Indústria e Comércio Ltda. e à VANSIL - Indústria,
Comércio e Representações Ltda. e dá outras disposições que especifica.
O Presidente submeteu à votação do Plenário o requerimento objeto do
Ofício 33/19, o qual foi aprovado por unanimidade de votos, em única
votação e sem discussão. Nesse sentido, o Projeto n.º 22/19 está retirado
de tramitação e será devidamente arquivado neste Legislativo. MOÇÃO
DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANINMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 02/19, de autoria do
Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula os servidores que
compõem a equipe de poda de árvores e arborização urbana da Prefeitura
Municipal de Descalvado, pelos relevantes e constantes serviços
prestados à comunidade. O autor, Pr. Adilson, usou da palavra para
encaminhar sua propositura à votação, concedendo aparte aos Edis
Rodrigues da Cruz, Basto, Vick Francisco e Reschini, favoráveis. Em
votação, a Moção n.º 02/19 foi aprovada por unanimidade de votos. Após,
o Presidente, na forma regimental, suspendeu a sessão por 05 minutos
para o autor proceder à entrega da moção aos homenageados. Na
sequência, o Servidor Cesar Luis Gomes, Chefe do Setor de Arborização
Urbana e Manutenção de Áreas Verdes, usou da tribuna para render
agradecimentos aos servidores responsáveis pela poda e, também, aos
vereadores da Casa. A seguir, o Presidente reabriu a sessão, dando
prosseguimento aos trabalhos. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
APROVADA POR UNANINMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 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. O Vereador Vick
Francisco manifestou-se favorável à moção. Na sequência, o Pr. Adilson
fez uso da palavra para encaminhar sua propositura à votação,
concedendo aparte os Edis Rodrigues da Cruz e Reschini, todos
favoráveis. Em votação, a Moção n.º 03/19 foi aprovada por unanimidade
de votos. Ato contínuo, o Presidente, na forma regimental, suspendeu a
sessão por 05 minutos para o autor proceder à entrega da moção aos
servidores homenageados. Na sequência, o Secretário de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, Eng.º Geraldo Antonio
Traldi Junior, usou da tribuna para cumprimentar os responsáveis pela
coleta de lixo e prestou esclarecimentos sobre o serviço de coleta. A
seguir, o Presidente reabriu a sessão, dando seguimento aos trabalhos.
ADIAMENTO DE VOTAÇÃO POR DUAS SESSÕES, APROVADO PELA
MAIORIA DOS VEREADORES: O Vereador Gabrielli Filho requereu
adiamento de votação, por duas sessões, do Projeto de Lei n.º 25/19, que
dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$
97.849,26, que visa abranger a Divisão de Administração, com o objetivo
de efetuar o pagamento de despesas de exercícios anteriores,
relacionadas à Empresa CEBI Informática Ltda., conforme especifica. O
Presidente submeteu tal pedido à votação do Plenário, que o aprovou com
votos favoráveis dos Vereadores Bertini, Paiva, Vick Francisco, Pastor
Adilson, Reschini, Basto, Panone, Rodrigues da Cruz e Gabrielli Filho. A
Vereadora Cabral votou contra o pedido de adiamento de votação. Diante
do resultado, está adiada a votação do Projeto n.º 25/19 por duas
sessões, razão pela qual o mesmo será inserido na ordem do dia da
sessão de 13 de maio de 2019. ADIAMENTO DE VOTAÇÃO POR DUAS
SESSÕES, APROVADO PELA MAIORIA DOS VEREADORES: O
Vereador Basto solicitou adiamento de votação, por duas sessões, do
Projeto n.º 29/19, o qual dispõe sobre a jornada de trabalho de emprego
público de psicólogo, passando-se de 40 para 30 horas semanais, na
forma que especifica. O Presidente submeteu tal pedido à votação do
Plenário, que o aprovou pela maioria, com votos favoráveis dos
Vereadores Bertini, Paiva, Vick Francisco, Pastor Adilson, Reschini,
Basto, Panone, Rodrigues da Cruz e Gabrielli Filho. A Vereadora Cabral
votou contra o pedido de adiamento de votação. Diante do resultado, está
adiada a votação do Projeto n.º 29/19 por duas sessões, razão pela qual o
mesmo também será inserido na ordem do dia da sessão ordinária de 13
de maio de 2019. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 32/19, cria no âmbito do Município de Descalvado o
Programa “Maio Amarelo”, de conscientização sobre a importância de se
prevenir e reduzir os acidentes de trânsito e dá outras providências.
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO PELA MAIORIA,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 33/19, dispõe sobre a

obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da
matrícula escolar, no âmbito do Município de Descalvado, na forma que
especifica. Em votação, o Projeto n.º 33/19 foi aprovado pela maioria, com
votos favoráveis dos Vereadores Bertini, Paiva, Vick Francisco, Pastor
Adilson, Reschini, Basto, Panone, Rodrigues da Cruz e Gabrielli Filho. A
Vereadora Cabral votou contra o projeto. Assim sendo, o Projeto 33/19 foi
aprovado pela maioria dos vereadores. PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 07/19, de autoria do Vereador
Vagner Basto, dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de assistência
odontológica a pacientes internados em unidades hospitalares no
Município de Descalvado, na forma que especifica. Por último, o
Presidente informou que a próxima sessão ordinária será realizada na
próxima segunda-feira, dia 06 de maio 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

