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

18ª Sessão Ordinária
Data: 03 de junho de 2019, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
18ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................03 de junho 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 – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE
DELIBERAÇÃO:- 47/19, autoriza o Poder Executivo conceder direito de
uso de bem público municipal com fins a doação à Empresa “Danilo Cesar
Sanches Manutenções e Limpeza - ME”, na forma que especifica. II –
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE
DELIBERAÇÃO: - 12/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, dispõe
sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de
abastecimento de água do Município de Descalvado. - 13/19, de autoria
do Vereador Luis Guilherme Panone, dispõe sobre o funcionamento de
feiras itinerantes no Município de Descalvado, estabelecendo normas para
liberação de alvará de funcionamento, na forma que especifica. - 14/19,
de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a
obrigatoriedade de supermercados, hipermercados e estabelecimentos
similares do Município de Descalvado, de disponibilizarem carrinhos de
compras adaptados às pessoas com deficiência e dá outras providências.
- 15/19, de autoria do Vereador Vagner Basto, dispõe sobre a proibição do
consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés, ou de
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco em locais
públicos destinados à prática de esportes e de lazer no Município de
Descalvado, na forma que especifica. III – PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: - 08/19, de autoria
do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, concede o Título de Cidadão
Honorário de Descalvado ao Senhor Wilson Clebison Severino. IV –
PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 236/19, solicita ao Prefeito Municipal que estude a
possibilidade de construir banheiros fixos na histórica Praça Barão do Rio
Branco, popularmente conhecida como “Jardim Velho”, em benefício da
população que transita ou espera o transporte público naquele local. 237/19, requer ao Chefe do Poder Executivo o aumento de mais R$ 80,00
(oitenta reais) no auxílio alimentação dos servidores municipais até o final
deste ano, equiparando o valor do benefício ao das cidades da região, em
reconhecimento aos serviços prestados pelo funcionalismo. ARGEU
DONIZETTI RESCHINI: Indicação: - 250/19, reivindica à Comissão
Municipal de Trânsito (COMUTRAN) a substituição das placas de
sinalização que indicam a proibição de estacionamento por placas que
proíbam apenas o estacionamento de caminhões no lado direito da
Avenida Guerino Oswaldo (trecho compreendido entre as Ruas Cel.
Manoel Leme e Siqueira Campos), para facilitar a rotina dos motoristas
que dirigem pela região central. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: 238/19, indica ao Poder Executivo estudos no sentido de dotar de
iluminação pública a Avenida Antonio Fregonese, mais conhecida como
“Reta”, a fim de garantir a segurança das pessoas que utilizam a via para
a realização de atividades físicas, tais como corrida, caminhada e
ciclismo, além dos moradores daquela área rural. DANIEL BERTINI:
Requerimento: - 87/19, requer ao Secretário Municipal de Saúde, Sr.
Wander Bonelli, que envie a esta Casa de Leis relatório contendo a
quantidade de horas extras feitas pelos motoristas da referida pasta no
ano de 2019, conforme especifica. Indicação: - 239/19, pede à Comissão
Municipal de Trânsito (COMUTRAN) a destinação de vagas de
estacionamento para deficientes defronte ao Ginásio de Esportes
“Oswaldo Cardoso”, para facilitar o acesso e locomoção desses cidadãos.
DÉBORA CABRAL: Indicações: - 240/19, solicita ao Poder Executivo a
desapropriação da área limítrofe à Represa Rosária, objetivando o
reflorestamento e conservação deste importantíssimo recurso natural do
nosso Município. - 241/19, encaminha ao Chefe do Poder Executivo
Anteprojeto de Lei que altera a carga horária semanal de todos os
empregos públicos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de
Descalvado, previstos nos Anexos II e III, da Lei nº 3.278, de 28 de abril
de 2.010, reduzindo a jornada de trabalho dos servidores de 40 para 30
horas semanais. - 242/19, encaminha ao Chefe do Poder Legislativo
Anteprojeto de Lei que altera a carga horária semanal dos empregos
públicos de provimento efetivo desta Câmara Municipal, previstos nos
Anexos II e III, da Lei nº 3.434, de 26 de abril de 2011, reduzindo a
jornada de trabalho dos servidores de 40 para 30 horas semanais. LUIS
GUILHERME PANONE: Requerimento: - 88/19, solicita ao Chefe do
Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que preste
informações, no devido prazo legal, sobre a implementação do Programa
“Cidade Digital” em Descalvado, tendo em vista os inúmeros benefícios
que serão oferecidos à população. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos: - 89/19, requer ao Poder Executivo que envie toda a
documentação alusiva ao Pregão Presencial n.º 52/18 e ao contrato
firmado com a empresa vencedora para prestação de serviços de mão-deobra, 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. - 90/19, solicita a presença
do Conselho Tutelar de Descalvado em reunião, a ser oportunamente
agendada neste Poder Legislativo, para tratativas sobre ocorrências
envolvendo menores no Bairro Bosque do Tamanduá, conforme
especifica. Indicação: - 243/19, pede ao Chefe do Poder Executivo, Sr.
Antonio Carlos Reschini, que tome as providências necessárias no sentido
de realizar a reforma do prédio que abriga o Velório Municipal, conforme
acordado em reunião com o Legislativo em fevereiro do corrente ano.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 244/19, indica à
Secretaria de Educação e Cultura que elabore projeto para pintura e
conservação periódica dos muros das Escolas Públicas Municipais, com a
participação de alunos e da comunidade, em prol do patrimônio público. 245/19, solicita à Comissão Municipal de Trânsito (COMUTRAN) pintura
para a demarcação de mais estacionamentos destinados a motocicletas
na Rua Cel. Arthur Whitaker, no trecho compreendido entre as Ruas
Humberto Gabrielli e Conselheiro Antonio Prado, a fim de otimizar o
espaço e oferecer maior organização e segurança. REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 246/19, solicita ao Prefeito do
Município de Descalvado, Sr. Antonio Carlos Reschini, a colocação de, no
mínimo, dois bancos nas proximidades da pista de skate existente na
Praça da Bíblia, no Parque Morada do Sol, de modo a atender aos
anseios de seus frequentadores. - 247/19, reivindica à Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos o
recapeamento asfáltico da Rua 24 de Outubro, bem como a colocação de
guias e sarjetas, no seu trecho compreendido entre a Rua Siqueira
Campos e a Rua Dom Pedro II, para maior segurança dos cidadãos que
passam
pelo
local.
VAGNER
BASTO
Indicações: - 248/19, pede ao Prefeito Municipal que determine os
serviços de calçamento do passeio público da Rua São Carlos, que
interliga os Bairros São Sebastião e Parque Morada do Sol, visto que os
pedestres transitam pela rua, expondo-se a riscos de acidentes. - 249/19,
reivindica ao Poder Executivo que, através da COMUTRAN – Comissão
Municipal de Trânsito, promova campanha de conscientização sobre os
riscos do trânsito de bicicletas na contramão, visando a segurança dos
ciclistas e, também, dos pedestres e condutores de veículos que circulam
pelas vias.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Débora Cabral; Reinaldo Rodrigues da
Cruz; Pr. Adilson Gonçalves; Luiz Carlos Vick Francisco; Luis Guilherme
Panone; Argeu Donizetti Reschinni; Vagner Basto; Daniel Bertini 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 EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 41/19 dispõe o
poder executivo a doar bem público municipal,01(um) drone Phanton 4
pro, complemento com acessórios, à 3ª companhia de polícia militar do
estado de São Paulo, integrante do 38º batalhão, na forma que especifica.

Manifestou-se a favor do projeto o Vereador: Paulo Afonso Gabrielli Filho.
Em votação, o Projeto n.º 41/19 foi aprovado por unanimidade de votos.
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

Douglas Elias da Costa, Diretor Geral

