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

25ª Sessão Ordinária
Data: 24 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 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................24 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;
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Sebastião José Ricci para ler um texto
da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para
o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Ofício S.S. nº 757/17,
assinado pelo Senhor Secretário de Saúde, Senhor Wander Roberto
Boneli, encaminhando o Termo de Convênio nº 01/2017 e 02/2017,
realizados com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado - à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar; - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura convida a
todos para a colação de grau da 1ª Turma de Formandos da Educação de
Jovens e Adultos da EMEF “Coronel Tobias”, a realizar-se na Secretaria
de Educação no dia 04 de agosto, às 20:00 horas; - Convite do
Comandante da Terceira Companhia de Polícia Militar, Capitão Daniel do
Amaral Veiga, para participar de Solenidade Militar de Entrega de novas
viaturas e valorização de policiais militares, no dia 28 de julho de 2017,
próxima sexta-feira, às 10:30 horas, na Praça da Matriz. II –
PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 441/17, indica ao Prefeito Municipal que os processos
licitatórios de compra realizados pelo Poder Executivo sejam transmitidos
ao vivo pelo site institucional da Prefeitura, objetivando colocar em prática
a transparência dos atos públicos, conforme especifica; - 442/17, solicita
ao Poder Executivo que disponibilize gratuitamente aos interessados
Cursos de Transporte Coletivo de Passageiros e Transporte de Produtos

Perigosos – MOPP, como forma de incentivar uma nova profissão às
pessoas que estão desempregadas e não têm condições de investir em
cursos de capacitação; - 443/17, reitera pedido ao Prefeito Municipal,
Senhor Antonio Carlos Reschini, para que estude a viabilidade de
implantar, em Descalvado, uma unidade do serviço de atendimento móvel
de urgência - SAMU, em prol da vida, conforme especifica.ARGEU
DONIZETTI RESCHINI: Indicação: - 444/17, pede ao Executivo Municipal
que entre em contato com a INTERVIAS, solicitando-lhe raspas de asfalto
que a empresa disponibiliza gratuitamente dos locais onde realiza
recapeamento, para serem colocadas em ruas do Bairro Jardim do Lago
que ainda não dispõem dessa benfeitoria, haja vista que a Prefeitura não
tem condições financeiras de custear tais serviços no momento, conforme
especifica. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 445/17, reivindica ao
Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
determine os serviços de pavimentação asfáltica de pequeno trecho da
Avenida Antonio Fregonese, que demanda ao loteamento denominado
“Recanto Nova Era”, consoante aduz. DANIEL BERTINI: Requerimento:
- 69/17, requer à Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A –
Intervias que informe o motivo pelo qual Descalvado é a cidade em que
houve o maior aumento nas tarifas de pedágios na SP-215, km 104,4, em
face do reajuste levado a efeito em 1º de julho de 2017, conforme
especifica. Indicações: - 446/17, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que
regulamenta a utilização de aparelhos celulares e similares nas unidades
educacionais e bibliotecas da rede pública municipal de ensino e dá
outras providências, na forma que especifica. - 447/17, solicita ao
Secretário de Educação e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, a
adoção de medidas para adesão ao “Programa de Alfabetização para
Cidades”, cujo prazo se encerrará dia 11 de agosto, visando obter apoio
do Governo Federal a partir de 2018, com a finalidade de assegurar que
as crianças sejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao concluírem
o terceiro ano do ensino fundamental. DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Requerimento: - 70/17, requer ao Poder Executivo que informe quais são
os projetos que estão sendo desenvolvidos com os recursos
disponibilizados por meio da Lei Municipal nº 4.079, de 29 de março de
2017, que foi aprovada pela Câmara Municipal, em regime de urgência,
para que não fossem prejudicadas as atividades do COMUCRA em prol
das crianças e adolescentes. Indicação: -448/17, reivindica ao Prefeito
Municipal sejam executados os serviços de recapeamento asfáltico no
Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, tendo por objetivo melhorar o acesso
às empresas estabelecidas no local. Pede, ainda, seja regularizado o
acesso ao distrito pela Rodovia SP-215, possibilitando receber as devidas
melhorias
por
parte
da
Intervias.
LUIS
GUILHERME
PANONE:Indicações:- 449/17, pede ao Poder Executivo que firme
convênio com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de
Descalvado, objetivando o fornecimento de projetos, orientações técnicas
para construção, dentre outros, às famílias carentes do Município, de
modo a incentivar a edificação ou regularização de moradias, consoante
aduz.- 450/17, reitera requerimento ao Chefe do Poder Executivo para
que informe quais providências estão sendo tomadas com relação aos
quiosques do Parque Linear “Brazilina Ravasi Rischini”, haja vista as
reclamações e pedidos apresentados pelos nossos cidadãos para que o
local volte a ter o fim a que se destina. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Requerimento: - 71/17, reitera pedido ao Prefeito

Municipal para que envie à Câmara Municipal cópia na íntegra da
licitação, orçamentos, planejamento e comprovantes de pagamento
referentes à Lei nº 4.087/2017, que dispôs sobre a abertura de crédito
adicional especial, para que as receitas oriundas de multas de trânsito
sejam utilizadas em melhorias na sinalização da cidade. Indicações: 451/17, pede ao Prefeito Municipal a implantação de ciclovia no trajeto
compreendido entre o Jardim Ricardo Cesar até o Bairro São Sebastião,
passando pela Perimetral Cesar Martinelli, com o intuito de oferecer
mobilidade urbana, opção de lazer segura, além de incentivar a prática de
esportes, conforme especifica. - 452/17, requer ao Chefe do Poder
Executivo medidas visando melhorar as condições dos carros, vans ou
ambulâncias que transportam pacientes para outras cidades a fim de
realizarem consultas, exames e tratamentos médicos, ou aquisição de
veículos novos, conforme especifica. PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO: Indicações: - 453/17, requer ao Prefeito Municipal que estude a
possibilidade, em caráter de urgência, de encaminhar projeto de lei ao
Legislativo dispondo sobre alteração no Plano Diretor do Município, de
modo a possibilitar o uso do prédio da antiga “Tapelux” para fins
industriais, desde que sejam indústrias compatíveis ao seu entorno e aos
parâmetros construtivos da zona, para não incomodar a vizinhança, tendo
em vista que referido prédio situa-se em “Zona Central Controlada”, a qual
não permite indústrias, valendo-se destacar que algumas já manifestaram
interesse de se instalar naquele imóvel, gerando emprego e renda à
população, conforme aduz. - 454/17, requer ao Poder Executivo ações
junto à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para inclusão de
Descalvado no “Programa Melhor Caminho”, para fins de possibilitar o
recebimento de recursos para manutenção das estradas rurais do
Município, em benefício dos moradores da zona rural, além de facilitar o
escoamento da produção agrícola. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação: - 455/17, indica ao Prefeito Municipal que estude a
possibilidade legal de construir estacionamento em área situada atrás da
EMEF “Professora Edna Maria do Amaral Marini”, respeitando-se a
metragem necessária para preservação da mata ciliar do Córrego da
Prata, para uso de professores e demais servidores daquele educandário,
e, também, para evitar que tal área, tomada pelo mato, seja utilizada para
a prática de ilícitos. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicações: - 456/17,
reivindica ao Diretor de Esportes, Lazer e Turismo, Professor Marcos
Roberto Biazolli, que disponibilize kits de primeiros socorros nas
dependências do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, para
segurança dos atletas e frequentadores do local em casos de urgência,
conforme especifica.- 457/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que autoriza o
Município de Descalvado a celebrar termo de adesão ao Sistema
Integrado de Licenciamento, instituído pelo Governo do Estado de São
Paulo, nos termos do artigo 2º do Decreto Estadual nº 55.660, de 30 de
março
de
2010,
e
dá
outras
providências.VAGNER
BASTO:Requerimento:- 72/17, solicita ao Poder Executivo que
encaminhe a esta Casa de Leis cópia integral de todos os processos
licitatórios, bem como os seus comprovantes de pagamentos, do período
compreendido de 2013 a 2017, no que se refere ao transporte de resíduos
da área de transbordo, conforme especifica.Indicações:- 458/17, pede ao
Poder Executivo a celebração de convênios visando realizar castração em
cães e gatos do Município e, ainda, sejam tomadas as providências
necessárias para ativação do Centro de Controle de Zoonoses no prédio

público construído para esse fim, visto que o mesmo encontra-se em
desuso, deteriorando-se com o passar do tempo. - 459/17, requer ao
Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine os
serviços de limpeza dos matos existentes nas Ruas Miguel Paschoal e
José Antonio Lazarini, no Bairro Recanto dos Ipês. Pede, ainda, o
recapeamento asfáltico em ambas as vias, por motivo de seu mau estado
de conservação, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Argeu Donizetti Reschini; Pastor
Adilson Gonçalves; Diego Rodrigues da Silva; Vagner Basto; Luis
Guilherme Panone; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da
Cruz; Luiz Carlos Vick Francisco; 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:- 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. O Presidente 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 sextafeira, 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.Por fim, comunicou que a próxima sessão ordinária será
realizada no dia 31 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

