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

21ª Sessão Ordinária
Data: 26 de junho 2017, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária esteve ausente o Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- .................................................26 de junho 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; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e Sebastião José Ricci;
VEREADOR AUSENTE: Luiz Carlos Vick Francisco
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente 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 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: - O Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Descalvado – COMUCRA convida a todos para
participarem de Capacitação dos Atores da Rede de Proteção do Sistema de
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente para a elaboração do Plano
Decenal Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que acontecerá na
Secretaria de Educação e Cultura – SEEC, no dia 27 de junho, das 13:00 as
16:00 horas. II – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 01/17, de autoria do Vereador

Carlos Cesar Paiva, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado
ao Senhor Luiz Carlos Motta, conforme especifica; - 02/17, de autoria das
Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, rejeita as contas da Prefeitura Municipal de Descalvado
referentes ao exercício financeiro de 2014, na forma que especifica. III –
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: 08/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta
congratulações ao Hospital Estadual de “Américo Brasiliense”, pela competência
com que presta os atendimentos, além da prontidão e diligência que dedicam
aos pacientes sem qualquer distinção, conforme aduz. IV– PROPOSITURAS
LIDAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 378/17, pede ao
Prefeito Municipal que realize a doação de canetas para a aplicação de insulina

aos cidadãos descalvadenses, crianças e adultos, tendo em vista a praticidade e
comodidade oferecidas para os que convivem com a diabetes; - 379/17, solicita
ao Poder Executivo estudos no sentido de construir ou adaptar um prédio a fim
abrigar uma Maternidade Municipal, com toda estrutura necessária para oferecer
às mães e aos bebês um ambiente confortável e humanizado, conforme
especifica; - 380/17, requer ao Excelentíssimo Senhor Antonio Carlos Reschini,
Prefeito Municipal, que forneça aos funcionários municipais “Vale Farmácia”, no
valor de R$100,00 por mês, como forma de não deixar faltar medicamentos
essenciais para a saúde dos servidores, consoante aduz. ARGEU DONIZETTI
RESCHINI: Indicação: - 388/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o estacionamento rotativo pago nas vias e
logradouros do Município de Descalvado, conforme especifica. CARLOS CESAR
PAIVA: Indicação: - 377/17, indica ao Prefeito Municipal que entre em contato
com o responsável pela Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, solicitandolhe manutenção nos postes de energia elétrica de nossa cidade, haja vista que
algumas vias estão carentes de iluminação, prejudicando moradores e
condutores de veículos. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 61/17, requer ao
Poder Executivo que informe se existe Controle Interno na Prefeitura Municipal
de Descalvado. Se positivo, pede que envie quem são os integrantes, cópia do
ato, bem como a forma de remuneração para os mesmos, conforme especifica;
Indicação: - 376/17, reitera pedido ao Departamento de Estradas de Rodagem –
DER/SP para que realize 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: - 381/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Antonio Carlos Reschini, que realize concurso público para o cargo de
Procurador Jurídico, visando atender melhor aos setores da Prefeitura Municipal
que necessitam do auxílio desse profissional para desempenhar suas funções,
conforme especifica; - 382/17, solicita ao Prefeito Municipal que estude a
possibilidade de adquirir uma mini usina de asfalto móvel para atender às
diversas e constantes solicitações de recapeamento em nossa cidade, além de
oferecer um serviço de maior qualidade à população. LUIS GUILHERME
PANONE: Indicações: - 386/17, requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
que implante sistema permitindo a consulta online dos demonstrativos de
pagamento pelos servidores públicos no site institucional da Prefeitura, a partir
de senha pessoal, facilitando a consulta aos funcionários; - 387/17, indica ao
Executivo que faça adesão ao Programa da Agência de Desenvolvimento
Paulista Desenvolve SP – “Rota Nova”, que trata de financiamento para
renovação da frota, concedendo benefícios para aquisição de ambulâncias,
vans, tratores, motoniveladoras, dentre outros. PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO: Indicações: - 383/17, solicita à Prefeitura Municipal que realize limpeza
em área de reserva ambiental existente ao lado do Jardim do Lago, no trecho
compreendido entre as Ruas Ézio Ângelo e Guerino Ravazi, pois o local
encontra-se com mato alto, além de entulho e lixo doméstico; - 384/17, reivindica
ao Chefe do Poder Executivo a adoção de medidas para efetivar em Descalvado
uma Base do Corpo de Bombeiros, como forma de oferecer aos cidadãos maior
segurança quanto às emergências e urgências que ocorrem no Município,
conforme especifica. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 385/17,
pede ao Prefeito Municipal a construção de mini campo de futebol de areia e
praça no Parque Milênio, entre as Ruas João Rafael Martins Fernandes e José
Carlos Pulicci, tendo em vista oferecer recreação e diversão às pessoas que
residem naquela região desprovida de locais para entretenimento. SEBASTIÃO
JOSÉ RICCI: Indicação: - 375/17, encaminha à Prefeitura Municipal 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 ProJovem Trabalhador”, integrante do programa nacional de inclusão de jovens no
mercado de trabalho. VAGNER BASTO: Indicações: - 389/17, solicita ao Poder
Executivo que, em conjunto com a Comissão Municipal de Trânsito –

COMUTRAN, estudem a possibilidade de instalar uma lombo faixa na Avenida
Independência, próximo ao Centro Educacional SESI 205, em prol da segurança
dos alunos e demais pessoas que por ali transitam; - 390/17, requer ao Prefeito
Municipal que estude a proposta de implantar em Descalvado a prática da
“Justiça Restaurativa” para menores infratores no cumprimento de medidas
socioeducativas, tendo como principal objetivo a reparação dos danos oriundos
do delito causado às partes envolvidas – vítima, ofensor e comunidade;

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Luis Guilherme Panone; Daniel Bertini;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Argeu Donizetti Reschini; Vagner Basto;
Sebastião José Ricci; Paulo Afonso Gabrielli Filho; e, por fim, Diego
Rodrigues da Silva. 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 PELA MAIORIA, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 36/17, autoriza o Poder
Executivo repactuar compromisso de doação de área anteriormente
firmado com a empresa “Sposito Indústria e Comércio de Equipamentos
Industriais Ltda.”, na forma que especifica. Em votação o projeto de lei
36/17 foi aprovado pela maioria, com votos favoráveis dos vereadores
Diego Rodrigues da Silva, Vagner Basto, Carlos Cesar Paiva, Daniel
Bertini, Paulo Afonso Gabrielli Filho e Reinaldo Rodrigues da Cruz e votos
contrários dos vereadores Sebastião José Ricci, Adilson Gonçalves e
Argeu Donizetti Reschini. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 41/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder
abertura de créditos adicionais especiais à dotação orçamentária, no valor
de R$ 173.503,57, para atender à Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos e a Secretaria de Educação e Cultura. PROJETO DE
LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 43/17, autoriza o Poder
Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 500,00, que será destinado a
indenizar danos causados em poda de árvores, na forma que especifica.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 46/17, dá nova redação à
Lei nº 3.811, de 27 de maio de 2014, que instituiu o Programa de
Parcelamento Permanente – PPP. MOÇÃO DE REPÚDIO APROVADA
POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: 04/17,
de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta repúdio à Rede Globo de
Televisão em virtude de cena exibida na novela “Malhação”, no dia 31 de
maio de 2017, na qual dois personagens adolescentes são tratados com
racismo por um Policial Militar, consoante aduz. Por fim, o Presidente
informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 03 de julho
de 2.017, segunda-feira, com início às 18 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.

Luis Guilherme Panone
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Thiago Henrique da Silva, Diretor Geral em exercício

