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

24ª Sessão Ordinária
Data: 17 de julho de 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 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- .................................................17 de julho 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; Luiz Carlos Vick
Francisco; 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 Pastor Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: - Convite do Museu Público
Municipal de Descalvado para abertura da Exposição “Retrospectiva João
Marchetti”, no dia 20 de julho, às 19:00 horas. II – PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 11/17, de autoria
do Vereador Diego Rodrigues da Silva, insere no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Descalvado o “Dia do Rock”, a ser comemorado
anualmente no dia 13 de julho. III – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 03/17, de autoria
do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, dispõe sobre homenagem a
pessoas que se dedicaram e prestaram relevantes serviços à cultura no
Município de Descalvado, mediante a concessão da medalha “Vicente
Talarico Adorno”; IV – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA
DE DELIBERAÇÃO: - 10/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, congratula o Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo,
Sr. Arnaldo Jardim, e a Chefe da Casa da Agricultura de Descalvado, Dra.
Adriana A. de Oliveira Bueno, bem como toda sua equipe e
colaboradores, pelos 50 anos de existência do CATI – Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral, tendo em vista seu importante papel no
desenvolvimento da agricultura. V – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:

PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 426/17, solicita ao
Poder Executivo que tome as devidas providências para a retirada das
carretas que ficam estacionadas na Avenida Bom Jesus, prejudicando
moradores e o regular fluxo do trânsito, na forma que especifica; - 427/17,
pede ao Prefeito Municipal que disponibilize gratuitamente cadeiras de
rodas motorizadas, camas hospitalares, muletas e andadores novos à
população de baixa renda que necessita desses equipamentos; - 428/17,
indica à Secretaria de Saúde que promova Campanha de “Doação de
Sangue” no Município de Descalvado, com pontos de coleta inclusive nos
finais de semana, objetivando a reposição dos estoques de sangue.
CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 429/17, pede ao Prefeito
Municipal a revitalização do Parque Ecológico “Sebastião Fiochi”,
incluindo os serviços de limpeza, ajardinamento e recuperação de
passeios, bem como a instalação de playground, visto que o local é ideal
para a prática de caminhadas, recreação e convívio social e familiar.
DANIEL BERTINI: Indicações: - 431/17, reitera indicação ao Poder
Executivo para que proceda a instalação de placas de identificação das
denominações de vias públicas nos bairros novos e a substituição das
placas danificadas nos demais bairros, evitando transtorno àqueles que
procuram por endereços para serviços de entrega e outras necessidades
de localização; - 430/17, reitera pedido ao Poder Executivo para que, em
parceria com a Universidade Brasil, seja realizado projeto para castração
de animais, devido a grande reprodução de cães e gatos em nosso
Município, visto que a maioria deles acaba abandonada nas ruas,
conforme especifica. DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Indicação: 432/17, reivindica ao Executivo Municipal a instituição de “Programa de
Redução de Custos de Energia Elétrica e Telefonia nos Setores Públicos”,
a fim de diminuir os gastos fixos mediante a conscientização dos
servidores,
consoante
aduz.
LUIS
GUILHERME
PANONE:
Requerimentos: - 66/17, requer ao Prefeito Municipal seja cumprido o
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério
Público local, o qual exige a publicação no site institucional da Prefeitura
dos cargos comissionados e seus ocupantes, conforme especifica; 67/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos
Reschini, que, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação,
disponibilize no site institucional da Prefeitura todas as informações
atinentes às licitações realizadas e em andamento; Indicação: - 433/17,
reitera reivindicação ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini,
para que determine os serviços de reforma geral nos banheiros da Praça
São Benedito, e que os mesmos sejam disponibilizados para uso dos
feirantes e frequentadores do local. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento: - 69/17, reitera pedido ao Prefeito Municipal solicitandolhe informações pormenorizadas sobre as obras para construção do
Centro de Referência Turística "Maria Rita Brum Franceschini”, situado na
Praça “Luiz Celso Antonio”, conhecida como Praça do Lago, que foram
iniciadas em 2014, conforme especifica. Indicação: - 434/17, reivindica ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que
determine o recolhimento de entulho na Rua Paulo Rusca, em seu
cruzamento com a Rua Antonio Jorge Cuel, no Bairro Jardim Paola.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicação: - 435/17, solicita ao
Secretário Municipal de Saúde, Senhor Wander Bonelli, seja realizado em
nossa cidade o “Teste da Linguinha” em recém-nascido, haja vista os
problemas que podem ser evitados com a realização do mesmo.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação:- 436/17, pede à

Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos
que realize a troca de manilha na Rua dos Girassóis, no Parque Morada
do Sol, tendo em vista que o acúmulo de água nos bueiros está causando
transtorno aos moradores, conforme aduz. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicações: - 437/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que institui o “Censo Inclusão
para Identificação do Perfil Sócioeconômico das Pessoas com
Deficiências”, no âmbito do Município de Descalvado, na forma que
especifica. - 438/17, solicita ao Presidente da Câmara, Senhor Luis
Guilherme Panone, que entre em contato com a Diretora do Museu
Público Municipal, visando trazer a esta Casa de Leis a exposição
“Retrospectiva João Marchetti”, tendo por fim divulgar as obras do
saudoso artista descalvadense e promover a cultura por meio de
exposição de suas telas. VAGNER BASTO: Requerimento: - 68/17,
requer ao Chefe do Poder Executivo seja cumprida a Lei nº 3.729, de 21
de agosto de 2013, que permite aos servidores públicos receberem, em
dinheiro, o valor da licença prêmio a que têm direito, como forma de
estimular e reconhecer o trabalho que os servidores desempenham.
Indicações: - 439/17, indica ao Prefeito Municipal que estude a
viabilidade de realizar melhorias no canteiro central da Avenida Antonio
Garbuio, no Bosque do Tamanduá, com o objetivo de oferecer aos
cidadãos espaço adequado para a prática de caminhada, corrida e
ciclismo com segurança, na forma que especifica. - 440/17, indica ao
Prefeito Municipal medidas junto à COMUTRAN para implantar
sinalização nas Avenidas Independência e Maestro Francisco Todescan,
porquanto é proibido estacionar em uma das laterais daquelas vias, e
muitos desconhecem tal proibição devido à ausência de placas.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Pastor
Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti Reschini; Luis Guilherme Panone;
Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luiz Carlos Vick Francisco; Vagner Basto;
Sebastião José Ricci; 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
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 50/17, altera a Lei 4.036,
de 14 de julho de 2016, que dispõe o Parcelamento do Solo Urbano do
Município de Descalvado. Por fim, o Presidente informou que a próxima
sessão ordinária será realizada no dia 17 de julho de 2017, com início às
18:00 horas. E, também, convidou à população e a quem possa
interessar, para participar da Audiência Pública que será realizada neste
Legislativo, às 18:30 horas do dia 27 de julho de 2017, para discutir o
projeto que trata do Plano Plurianual (PPA) do Município de Descalvado
para o período de 2018 a 2021, e também discutir o projeto que trata da
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) dos Poderes Executivo e
Legislativo Municipal, destinada à elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício financeiro de 2018. Informou, na oportunidade, que os referidos
projetos do PPA e da LDO estão à disposição de todos os cidadãos para
consulta nesta Câmara Municipal, no horário de expediente das 12:00 às

18:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. Lembrando que
populares representando 5%, no mínimo, do eleitorado do Município
poderão apresentar emendas nos projetos até 31 de julho de 2017.
Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal ou pelo
telefone (19) 3583.9299, no horário de expediente. 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

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

