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

31ª Sessão Ordinária
Data: 02 de setembro 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 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................02 de setembro 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; Luis Guilherme Panone; Luiz Carlos Vick
Francisco; 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 – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício Especial OAB, do Presidente da
163ª Subseção da OAB de Descalvado, Dr. Farah Jorge, manifestando
agradecimentos à Câmara Municipal pela cessão de suas dependências para
realização do 1º Simpósio de Processo Civil realizado no dia 22 de agosto do
corrente ano. II – PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: 65/19, dispõe sobre o
remanejamento da dotação orçamentária da Câmara Municipal de Descalvado,
a fim de proceder-se abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme solicitação formalizada pelo Poder
Legislativo de Descalvado, conforme especifica. III - MOÇÃO DE
APLAUSOS
E
RECONHECIMENTO
CONSIDERADA
DE
DELIBERAÇÃO: - 02/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves,
em reconhecimento aos Professores de toda a Rede Pública Municipal de
Ensino que, com paciência e abnegação, educam nossas crianças e constroem o
futuro de nossa cidade. IV – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: 412/19, requer novamente ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social que envidem esforços
junto às esferas estadual e federal para a construção de mais casas populares
em nosso Município, em prol das inúmeras famílias carentes que estão
aguardando o benefício. - 413/19, reitera pedido ao Prefeito Municipal 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: 414/19, requer ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de realizar obras
de canalização (a céu aberto) em toda extensão do Córrego da Prata situada no
perímetro urbano, conforme especifica. CARLOS CÉSAR PAIVA:
Indicação: - 415/19, indica ao Poder Executivo que, juntamente à Empresa
Realidade Transporte e Turismo Ltda., disponibilize mais transportes aos
moradores da zona rural do nosso Município, com horários variados, visando
oferecer aos cidadãos das regiões mais distantes esse importante benefício.
DANIEL BERTINI: Indicações: - 416/19, requer ao Chefe do Poder
Executivo que disponibilize um número de telefone gratuito (0800) para que a
população possa realizar o agendamento de coleta de materiais inservíveis e
entulhos, evitando que sejam depositados em terrenos ou vias públicas,
conforme especifica. - 417/19, pede ao Prefeito Municipal que providencie a
instalação de redutores de velocidade nas Ruas Indalécio Calza e Ambrósio
Mendonça, no Bairro Bosque do Tamanduá, objetivando garantir a segurança
dos cidadãos daquele populoso bairro. DÉBORA CABRAL: Indicações: 418/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini,
que disponibilize máquinas de lavar louças também nas escolas estaduais “José
Ferreira da Silva” e “Professor Luciano Ivo Tognetti”, a exemplo do que
ocorre nas instituições municipais, para maior economia de água e praticidade
no dia a dia de todas as unidades escolares. 419/19, solicita à Prefeitura
Municipal de Descalvado a reforma do redutor de velocidade existente na Rua
Coronel Rafael Tobias, na altura do nº 900, nas imediações do Paço Municipal
e do Antigo Sesi, para maior segurança do trânsito naquele importante e
movimentado trecho de nossa cidade. 420/19, indica ao Chefe do Poder
Executivo a colocação de luminárias no parque infantil existente na Rua
Benvindo Gonçalves Franco, do Jardim Colonial, em benefício das famílias
descalvadenses que frequentam aquele espaço. LUÍS GUILHERME
PANONE: Indicação: - 421/19, solicita à Prefeitura Municipal de Descalvado
que volte a disponibilizar um canal de atendimento, com número de telefone
celular, inclusive, fora do horário comercial e aos finais de semana, para que os
cidadãos possam acionar a qualquer momento o serviço de fiscalização de
pontos de comércio ilegal em nosso Município. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Requerimentos: - 126/19, requer ao Prefeito Municipal
informações sobre a previsão para o efetivo cumprimento das “Emendas
Cidadãs”, porquanto foram destinados recursos financeiros para instalação de
novos pontos de ônibus com assentos e cobertura, entre outras benfeitorias. 127/19, pede ao PROCON de Descalvado que informe a esta Casa de Leis se
as agências bancárias já se adequaram às normas estabelecidas pela Lei n.º
4.258, de 31 de outubro de 2018, afixando cartaz com informações referentes
ao tempo máximo de espera para o atendimento, conforme especifica.
Indicação - 422/19, indica ao Prefeito Municipal que inicie um projeto para
limpeza do Salto do Pântano e envide esforços visando firmar Parceria Público
Privada - PPP para a exploração comercial daquele espaço, por meio da
construção de restaurante e/ou lanchonete. Se necessário, pede que proceda a
desapropriação da área ao entorno da cachoeira, para dotar aquele local de

infraestrutura voltada ao turismo. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação: - 423/19, pede à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito
que adote medidas visando à melhoria na sinalização da Avenida
Independência, principalmente no trecho próximo à Escola Sesi, por meio de
placas indicativas e educativas, trazendo maior segurança aos transeuntes,
sobretudo às crianças. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: 424/19, requer ao Prefeito Municipal que determine os serviços de
recapeamento asfáltico das Ruas Waldomiro Bueno e Lázaro Dresler, na Vila
Municipal, visto que os buracos no leito carroçável atrapalham o fluxo de
veículos e colocam em risco a integridade física dos motoristas e pedestres. 425/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a limpeza bem
como os serviços de manutenção da iluminação do Parque Linear da FEPASA
"Brazilina Ravasi Rischini", e, ainda, a manutenção dos equipamentos da
Academia do Idoso, para que a população volte a frequentar aquele espaço
com segurança. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 426/19, encaminha
ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei
que institui o Projeto “Lazer Para Todos” com o objetivo de incluir
socialmente crianças com deficiências e não deficientes, no Município de
Descalvado e dá outras providências. VAGNER BASTO: Requerimento: 128/19, requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social que enviem a esta Casa de Leis relatório
pormenorizado do saldo em conta corrente dos valores do Projeto SUAS e do
Programa Criança Feliz, e, também, relatório referente à aplicação de tais
valores nesses programas. Indicações: - 428/19, sugere ao Poder Executivo
que, por meio das Secretarias de Saúde e de Educação e Cultura, envidem
esforços para a implantação de atendimento médico nas Creches Municipais,
oferecendo cuidados específicos às crianças, conforme especifica. - 430/19,
solicita ao Chefe do Poder Executivo que torne obrigatória a concessão de um
a dois dias de licença por ano, previamente agendada, aos servidores
municipais para que possam realizar exames preventivos, a fim de que
disponham de tempo para cuidar da saúde com regularidade.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; Vagner Basto; Pr. Adilson Gonçalves; Débora Cabral;
Sebastião José Ricci; Luiz Carlos Vick Francisco; Luis Guilherme Panone; 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 DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA

VOTAÇÃO: - 55/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e visa abranger a Diretoria de
Saúde do Município de Descalvado, para a aquisição de materiais
permanentes. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO REJEITADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 57/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 431.863,90 (quatrocentos e trinta um mil,
oitocentos e sessenta e três reais e noventa centavos), que visa abranger a
Diretoria de Saúde do Município de Descalvado, para pagamento de despesas.
Em discussão, o Vereador Vick Francisco manifestou-se contra o projeto.
Após, o Edil Basto pronunciou-se contra a matéria, concedendo aparte aos
Vereadores Bertini e Cabral, também contrários ao projeto. Em votação, o
Projeto 57/2019 foi rejeitado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI
DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 64/19, denomina “Alice
Lúcia Pozzi Casati” o prédio público que sedia a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e a Biblioteca Municipal, localizado na Avenida Guerino
Oswaldo, nº 446, Centro, em Descalvado, Estado de São Paulo. PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 17/19, de autoria
do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, concede o Título de Cidadão
Honorário de Descalvado ao Doutor José Felipe Otaviano. Por fim, o
Presidente informou que amanhã, dia 03 de setembro, às 9:00 horas, a Câmara
Municipal receberá a visita de alunos da Escola Municipal de Ensino
Fundamental “Professor Francisco Fernando Faria da Cunha”, no Projeto
“Visite a Câmara”. Também, informou que nesta quarta-feira, às 19:30 horas,
será realizada a Sessão Plenária do Estudante 2019, e que a próxima sessão
ordinária será realizada no dia 9 de setembro de 2019, com início às 19:00
horas. Nada mais havendo para ser tratado, 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 audiovisual, conforme Resolução 06/98,
de 09 de setembro de 1.998.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

