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

22ª Sessão Ordinária
Data: 01 de julho de 2019, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................01 de julho 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 LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 17/19, de autoria da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, dá nova redação ao §11, do Artigo 1º, da Lei nº 4.280, de 17 de
dezembro de 2.018. II – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 10/19, de autoria do Vereador
Vagner Basto, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Doutor Daniel Bagatini. III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 08/19, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, manifesta sinceros agradecimentos ao Samah
Coral pelas magníficas apresentações realizadas na Solenidade “Heróis da Fé”,
na Câmara Municipal de Descalvado, por dois anos consecutivos, abrilhantando
o evento e emocionando o público. IV – PROPOSITURAS
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: 296/19, indica ao Poder Executivo a criação do “Ganha Tempo”, que tem
por objetivo oferecer serviços municipais, colocando à disposição do
cidadão, mediante convênios e parcerias firmadas entre a Administração

Municipal, Governo do Estado de São Paulo, União e outros órgãos de
atendimento público, serviços de âmbito extramunicipal. - 297/19, reitera
pedido ao Chefe do Poder Executivo para que estude a possibilidade de
elevar a referência salarial do cargo efetivo de monitor de creche, tendo
em vista a relevância dos serviços prestados por tais servidores às
crianças. ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicação: - 311/19, solicita ao
Poder Executivo a construção de um campo para o “Jogo de Malha” na
Praça “Orlando Galetti”, situada no Bairro Jardim Albertina. Pede ainda
melhorias na iluminação do local, para que os moradores utilizem a área
para o lazer e a prática de esporte também à noite. CARLOS CESAR
PAIVA: Indicação: - 298/19, requer ao Prefeito do Município, Sr. Antonio
Carlos Reschini, que estude a viabilidade de implantar em um Núcleo de
Pediatria em Descalvado, com equipamentos e instalações adequadas
para o atendimento de crianças e jovens. DANIEL BERTINI:
Requerimento: - 98/19, solicita ao Secretário Municipal de Saúde, Sr.
Wander Bonelli, que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis
um relatório contendo a frequência e os horários de trabalho dos médicos
concursados de todas as Unidades de Saúde da Família (USF’s), nos
períodos da manhã e tarde. Indicação: - 299/19, pede ao Secretário
Municipal de Saúde que estude a possibilidade da criação de um Centro
de Atenção ao Diabetes, para oferecimento de atendimento
multidisciplinar aos diabéticos no Município, de modo a proporcionar
acompanhamento integral e evitar que complicações decorrentes da
doença aconteçam, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. LUÍS
GUILHERME PANONE: Indicações: - 300/19, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a regularização do serviço
de varrição das ruas dos bairros Recanto dos Ipês I e II, em atendimento
às postulações dos munícipes e para assegurar a devida limpeza da
região. - 301/19, solicita à Prefeitura Municipal de Descalvado que
conceda o nome de “Silvio Moraes” à praça existente na Rua Pedro
Salomão, no bairro São Sebastião, em homenagem a este cidadão que
com sua simplicidade e caráter cativava a todos e merece ser lembrado
sempre por toda a comunidade descalvadense. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Requerimentos: - 99/19, requer ao Excelentíssimo
Tenente-Brigadeiro do Ar, Senhor Antonio Carlos Moretti Bermudez, do
Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que disponibilize
apresentação da “Esquadrilha da Fumaça” para a cidade de Descalvado,
no mês de setembro, juntamente com as festividades em comemoração
ao aniversário de nossa cidade. - 100/19, pede ao Poder Executivo
informações sobre o recolhimento do lixo doméstico nas propriedades
rurais do Município, uma vez que o caminhão da Prefeitura Municipal só
realiza a coleta no perímetro urbano, conforme especifica. Indicação: 302/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini,
a realização de estudos voltados ao desenvolvimento econômico da
cidade de Descalvado, com foco na geração de emprego e renda à nossa
população, conforme especifica. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações: - 303/19, indica ao Prefeito Municipal esforços visando dotar

de iluminação pública o trevo situado na Via de Acesso Juvenal Pozzi,
próximo à entrada do bairro Bosque do Tamanduá, objetivando garantir a
segurança dos motoristas que transitam por aquele local no período
noturno. - 304/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio
Carlos Reschini, que determine aos setores competentes a manutenção
da Rua São Carlos, a partir da poda de árvores e limpeza, em prol da
população que transita por aquela via pública. REINALDO RODRIGUES
DA CRUZ: Indicações: - 305/19, solicita à Secretaria Municipal de
Educação e Cultura que proceda a troca do piso e a pintura do prédio que
abriga a EMEI “Dr. Luiz Dias Alvarenga”, no bairro Jardim Albertina, em
benefício dos funcionários e alunos daquela unidade e também da
conservação do patrimônio público. - 306/19, requer ao Secretário
Municipal de Educação e Cultura, Profº. Marco Antonio Pratta,
providências quanto à poda das árvores existentes na EMEI “Professora
Terezinha Machado”, para maior segurança das crianças que frequentam
aquela unidade escolar. - 307/19, indica ao Prefeito Municipal que estude
a implantação de uma valeta no cruzamento da Rua Francisco Antonio de
Souza Queiroz Filho com a Rua Professor Olímpio Catão, próximo à
Unidade de Saúde da Família “Benedicto de Arruda Oliveira”, localizada
no bairro São Sebastião, para o devido escoamento das águas pluviais.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 308/19, pede ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a promoção de estudos
visando à elaboração de campanha permanente nas escolas e unidades
de saúde sobre a conscientização da importância da doação de órgãos,
conforme especifica. VAGNER BASTO: Indicações: - 309/19, reivindica
ao Prefeito Municipal a aquisição imediata de um caminhão de pequeno
porte, devidamente equipado, bem como de um caminhão pipa, a fim de
atender à demanda de serviços da SEMARH - Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos. - 310/19, indica ao Poder Executivo que
firme parceria com a Associação de Médicos Veterinários e Zootecnistas
de Descalvado, para que realizem um trabalho de orientação aos
pequenos produtores rurais sobre os cuidados e manuseio de animais,
conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Pr.
Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti Reschinni; Daniel Bertini; Débora
Cabral; Luis Guilherme Panone; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luiz Carlos
Vick Francisco, Vagner Basto e, por fim, Sebastião José Ricci. 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 EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE:- 50/19, dispõe sobre a

abertura de Crédito Adicional à Dotação Orçamentária, no valor de R$
6,96, que visa abranger a Diretoria de Recursos Hídricos do Município de
Descalvado, para devolução dos rendimentos de aplicação financeira no
exercício de 2019. MOÇÃO DE REPÚDIO EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO, APROVADA POR UNANIMIDADE: -06/19, de autoria do
vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta repúdio às grandes
missoras de televisão pela omissão diante do caso de assassinato brutal
do menino Rhuan, que não teve notoriedade em muitos meios de
comunicação, mas indignou e comoveu toda a sociedade.
COMUNICADO
Por fim, o Presidente comunicou que, em virtude do feriado no dia 09 de
julho “Dia da Revolução Constitucionalista”, a próxima Sessão Ordinária
será realizada excepcionalmente no dia 05 de julho de 2.019, sexta-feira,
com início às 9:00 horas.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Douglas Elias da Costa, Diretor Geral em exercício

