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

31ª Sessão Ordinária
Data: 04 de setembro 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 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................04 de setembro 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: - Convite a todos os
Vereadores para a solenidade de fechamento do Projeto “Cápsula do
Tempo”, a ser realizada no dia 06 de setembro, às 10:00 horas, na Praça
João Marchetti, na antiga Estação da FEPASA. - Ofício de autoria do
Deputado Estadual Jorge Caruso, parabenizando a laboriosa e
hospitaleira população de Descalvado pelo aniversário do município, a ser
comemorado no dia 8 de setembro. II – PROJETO DE LEI DO PODER
EXECUTIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 57/17, dá nova
redação ao Artigo 1º da Lei nº 4.061, de 10 de fevereiro de 2017, que
prorrogou os efeitos do PDV – Programa de Desligamento Voluntário
instituído pela Lei nº 2.624, de 28 de março de 2006, na forma que
especifica. III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 15/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, manifesta imorredouros agradecimentos ao Cabo PM Maurício
Amorim, da cidade de Porto Ferreira, pela prontidão e excelência com que
presta atendimento à população descalvadense, realizando suas tarefas
com empenho e amor, visando sempre a proteção e bem-estar da
sociedade,
conforme
especifica.V
–
PROPOSITURAS
A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES:Indicações:- 543/17,
pede ao Prefeito Municipal que determine a colocação de adesivos

informativos sobre o uso de drogas nas traseiras dos ônibus escolares de
nosso Município, os denominados “busdoors”, tendo por objetivo orientar
e prevenir a população quanto aos males causados por entorpecentes,
conforme especifica;- 544/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que
envie ao Legislativo projeto de lei que disponha sobre desconto no
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para contribuintes portadores
de câncer, com a finalidade de auxiliá-los, visto as inúmeras despesas
que o tratamento exige.ARGEU DONIZETTI RESCHINI:Indicação: 545/17, apresenta ao Senhor Prefeito Municipal, Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação de comissões comunitárias
para acompanhamento de obras públicas municipais, com o intento de
contribuir para a boa execução das obras e oferecer maior transparência
dos atos públicos à população, conforme especifica.CARLOS CESAR
PAIVA:Indicação:- 546/17, requer ao Prefeito Municipal a instalação de
pontos de ônibus com cobertura e assentos adequados, no Bairro Bosque
do Tamanduá, como forma de proporcionar conforto e segurança aos
cidadãos daquela populosa região da cidade que fazem uso do transporte
coletivo urbano.DANIEL BERTINI:Requerimento:- 93/17, solicita ao
Secretário de Educação e Cultura que encaminhe a esta Câmara
Municipal informações quanto ao Processo Seletivo n.º 01/2017, realizado
pela SEEC, para a contratação de monitor de creche, motorista e ajudante
geral, consoante aduz.Indicação:- 547/17, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei intitulado
“Setembro Verde”, visando o desenvolvimento de ações de inclusão social
da pessoa com deficiente, na forma que especifica.DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:Indicações:- 548/17, requer ao Poder Executivo que
determine, com urgência, os serviços de recapeamento asfáltico nas Ruas
Daélcio Faria da Cunha, Celeste Filla e extensão da Bezerra Paes, no
Distrito Industrial do Bairro Bosque do Tamanduá, em virtude do mau
estado de conservação que se encontram aquelas vias públicas;- 549/17,
pede ao Chefe do Poder Executivo a contratação de empresa terceirizada
para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos pelo setor jurídico da Prefeitura
Municipal, visando atender aos setores da Administração que necessitam
de assessoria técnica para desempenhar suas funções.LUIS
GUILHERME PANONE: Indicações:- 551/17, propõe ao Poder Executivo
que, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, estudem a
possibilidade de serem ministradas aulas de orientação no trânsito aos
alunos do ensino fundamental, visando esclarecer as normas de conduta
e respeito à sinalização de trânsito;- 552/17, reivindica ao Prefeito
Municipal a remodelação do ponto de ônibus situado na Avenida
Descalvado, adjacente à Subestação da CPFL, com recuos para as
paradas de ônibus. Ainda, pede a instalação de ampla cobertura com
mais bancos naquele ponto, para melhor atender à população que se
utiliza do transporte coletivo, conforme especifica.LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO:Requerimento:94/17, reitera pela 4ª vez pedido ao Chefe
do Poder Executivo para que envie à Câmara Municipal cópia, na íntegra,
da licitação, orçamentos, planejamento e outros processos referentes à
Lei nº 4.087/2017, que prevê a utilização de mais de 200 mil reais para
melhorias na sinalização de trânsito da cidade.Indicações:- 553/17,
solicita ao Prefeito Municipal que deixe à disposição da população os
banheiros públicos existentes na Praça de São Benedito, tendo em vista
que naquele logradouro são realizadas, duas vezes por semana, as feiraslivres, além do público presente nas apresentações musicais, os feirantes,
consumidores e demais pessoas que são obrigadas a utilizar os banheiros

dos estabelecimentos comerciais situados ao derredor da praça;- 554/17,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo medidas para melhorar a
sinalização na Perimetral Cesar Martinelli, confluência com a Rua Cel.
Arthur Whitacker, mediante a instalação de placas e construção de
rotatória, visando melhorar o fluxo de veículos naquele entroncamento, e,
sobretudo, garantir a segurança dos motoristas e pedestres.PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicações:- 555/17, reivindica ao Prefeito
Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, medidas no sentido de trazer
de volta a “Locomotiva da Aurora 951”, para que a mesma permaneça
exposta na antiga Estação Ferroviária da Fepasa, por tratar-se de um bem
histórico que serviu ao município por muitos anos;- 556/17, solicita ao
Chefe do Poder Executivo que transforme o antigo prédio da Escola do
SESI, onde hoje funciona a extensão da ETEC “Professora Antônia Tenan
Schilitter”, em “Polo de Inovação Tecnológica”, com o objetivo de
estimular a abertura de novas empresas, para geração de emprego e
renda à população, na forma que especifica.REINALDO RODRIGUES DA
CRUZ:Indicações:- 557/17, pede ao Prefeito Municipal que determine a
execução dos serviços de asfaltamento, implantação de guias e sarjetas,
além de iluminação, em trecho da Rua Luiz Fumagalli, no Bairro São
Sebastião, que ainda não dispõe de tais benfeitorias, em prol dos
moradores que residem e transitam naquela via;- 558/17, solicita ao Chefe
do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a implantação de
redutores de velocidade na Rua das Azaleias, no Bairro Parque Morada
do Sol, visando disciplinar o trânsito naquele local e evitar a ocorrência de
acidentes.VAGNER BASTO:Indicações:- 559/17, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo que estude a possibilidade de incluir na Lei Orçamentária
Anual - LOA para 2018, reajuste no auxílio alimentação dos servidores
públicos municipais, tendo em vista que os valores se encontram
defasados;- 560/17, requer à Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social a compra de cadeiras de rodas, cadeiras
higiênicas, muletas e andadores com a finalidade de emprestar,
temporariamente, aos cidadãos que necessitarem desses equipamentos,
sem condições financeiras para adquiri-los.- 561/17, reitera pedido a
COMUTRAN - Comissão Municipal de Trânsito para implantação de
redutores de velocidade na Rua Indalécio Calza e Ambrózio Mendonça,
no Bairro Bosque do Tamanduá, para segurança dos transeuntes, visto
que muitos veículos transitam em alta velocidade.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Sebastião
José Ricci; Pastor Adilson Gonçalves; Diego Rodrigues da Silva; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; Luis Guilherme Panone; Vagner Basto; 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
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA APROVADA POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM 2º TURNO:

- De autoria de Vereadores da Câmara Municipal de Descalvado,
acrescenta o Artigo 276-A na Lei Orgânica do Município de Descalvado,
instituindo o orçamento imposto, denominado “Emenda Cidadã”, na forma
que especifica. O Presidente informou a todos que esta Proposta de
Emenda já foi aprovada em 1º turno, por unanimidade de votos, na
sessão ordinária de 21 de agosto de 2017. Comunicou que, para sua
aprovação em 2º turno, é necessário novamente o voto favorável de dois
terços dos vereadores da Câmara Municipal. Não havendo mais oradores
inscritos, colocou em votação em 2º Turno a Proposta de Emenda à Lei
Orgânica do Município de Descalvado n.º 06/2017, de autoria de
Vereadores da Câmara Municipal, a qual foi aprovada, em 2º turno, por
unanimidade de votos. Diante do resultado, o Presidente informou que a
Emenda à L.O.M. será hoje promulgada pela Mesa da Câmara Municipal,
com o respectivo número de ordem. A seguir, comunicou que a Câmara
Municipal de Descalvado tem a satisfação de convidar a todos para
prestigiarem a 9º edição da Sessão Plenária dos Estudantes, de autoria
do Vereador Sebastião José Ricci, a realizar-se amanhã dia 05 de
setembro de 2017, terça-feira, com início às 20:00 horas, na Sede deste
Poder Legislativo. Também, informou que, em virtude dos Feriados de 07
e 08 de setembro, respectivamente, alusivos à Independência do Brasil e
Fundação do Município de Descalvado, a pauta da próxima Sessão
Ordinária se encerrará amanhã, dia 05 de setembro, às 16:00 horas. Por
fim, informou a todos que a 32ª sessão ordinária será realizada no dia 11
de setembro de 2017, segunda-feira, com início às 18 horas. 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

