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

32ª Sessão Ordinária
Data: 09 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 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................09 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 n.º 35/19, da Contadora da Câmara
Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete financeiro do mês
de agosto do corrente exercício, referente às contas deste Legislativo – à
disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar. II – PROJETOS
DE LEI DO PODER EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO:
- 66/19, dispõe sobre a alteração do anexo IV do Código Tributário Municipal,
instituído pela Lei nº 3.390, de 15 de dezembro de 2010, acrescentando no
referido anexo a taxa para licença eventual. - 67/19, dispõe sobre a Carteira de
Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), no âmbito
do Município de Descalvado e dá outras providências. - 68/19, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 222.857,14 (duzentos e
vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) às
dotações orçamentárias e visa abranger a Diretoria de Supervisão de Projetos e
Obras Públicas do Município de Descalvado, para execução de obras de
construção de campo de futebol society, vestiário e alambrado. III – PROJETOS
DE LEI DO PODER LEGISLATIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 24/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves,
insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o “Dia

Municipal de Combate ao Sarampo”, a ser comemorado, anualmente, no dia 10 de
agosto. - 25/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o “Dia Municipal de
Clamor pela Cidade”, a ser comemorado, anualmente, no último sábado do mês de
agosto. IV – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS:
PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicação: - 430/19, solicita ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal que estude a possibilidade de proibir o
estacionamento de veículos em um dos lados da Rua João Fernando Vila, a fim de
evitar acidentes e garantir maior segurança aos motoristas e pedestres, bem como
aos moradores da região. ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicação: 431/19, sugere ao Poder Executivo a colocação de placas de identificação nos
bairros da região leste do Município como São Cristóvão, Parque Milênio, Parque
Vitória, Portal dos Coqueiros e Conjunto Habitacional “Georgina Lefcadito
Álvares”, visando proporcionar melhor orientação à população, sobretudo às
pessoas que não residem no município. CARLOS CÉSAR PAIVA: Indicação: 432/19, requer ao Prefeito Municipal a construção de um Centro Comunitário no
Bairro Bosque do Tamanduá, para realização de programas, projetos e serviços
voltados às crianças, jovens e idosos daquela região, conforme especifica.
DANIEL BERTINI: Indicação: - 433/19, indica ao Chefe do Poder Executivo
que estude a possibilidade de criar uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Emprego e Renda no Município de Descalvado, com a finalidade de
conduzir políticas públicas voltadas à geração de trabalho, emprego e renda e,
consequentemente, o desenvolvimento de nossa cidade. DÉBORA CABRAL:
Indicações: - 434/19, pede ao Chefe do Executivo que determine à Secretaria
Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a
construção de calçamento em todo o trecho da Avenida Independência, pois é
grande o fluxo de pedestres no local, inclusive de estudantes, a fim de evitar que
os cidadãos caminhem pelo leito da rua, expondo-se a riscos de acidentes. 435/19, sugere ao Prefeito do Município, Sr. Antonio Carlos Reschini, medidas
para cercar todo o Paço Municipal, inclusive com a instalação de portões de
entrada e saída de veículos e cidadãos, para maior segurança daquele prédio
público, conforme especifica. - 436/19, reivindica ao Poder Executivo que estude
medidas visando a proibição do comércio de fios de cobre sem procedência
assegurada em ferros-velhos do Município, para evitar que cabos furtados sejam
vendidos nestes locais e, assim, inibir esse tipo de ocorrência. LUÍS
GUILHERME PANONE: Requerimento: - 129/19, solicita ao Chefe do Poder
Executivo informações sobre o prazo para o cumprimento das emendas
impositivas que destinaram recursos financeiros objetivando melhorar o Parque
Ecológico “Sebastião Fiochi”, bem como a Quadra Poliesportiva do Parque
Morada do Sol. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento: 130/19, requer ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Senhor
João Dória, que, seguindo-se a tendência do que já foi feito pelo Governo Federal,
elimine os radares móveis das estradas estaduais, visto que se tornaram uma
“fábrica de multas”, consoante aduz. Indicações: - 437/19, pede ao Poder
Executivo a instalação de lixeiras nas saídas das principais vicinais de
Descalvado, contemplando áreas rurais como Butiá, Usina Ipiranga, Usina Santa
Rita e Salto do Pântano, a fim de oferecer locais estratégicos para que os cidadãos
possam fazer o descarte adequado do lixo, em benefício de toda nossa comunidade
e do meio ambiente. - 438/19, indica ao Chefe do Poder Executivo estudos no
sentido de dotar de iluminação pública a Avenida Antonio Fregonese, mais
conhecida como “reta”, para garantir a segurança das pessoas que utilizam aquela
via para atividades físicas, tais como corrida, caminhada e ciclismo, e, também,
para segurança dos pedestres que residem na zona rural. PAULO AFONSO
GABRIELLI FILHO: Requerimento: - 131/19, requer ao Secretário de

Educação do Estado de São Paulo, Sr. Rossieli Soares da Silva, que determine a
instalação de grades de proteção ao entorno da entrada principal da Escola
Estadual “José Ferreira da Silva”, no Município de Descalvado, para proteção dos
alunos, docentes e funcionários, bem como para segurança do patrimônio público.
Indicação: - 439/19, indica à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que
pleiteie junto ao Governo Federal unidade do Programa “Escolas CívicoMilitares”, oferecendo um novo modelo de ensino que tem como objetivo resgatar
a disciplina e a organização, principalmente nas escolas públicas de maior
vulnerabilidade social, conforme especifica. REINALDO RODRIGUES DA
CRUZ: Indicações: - 440/19, pede ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos
Reschini, que determine os serviços de manutenção da “valeta” existente no
cruzamento da Avenida Guerino-Oswaldo com a Rua José Ferreira, para maior
segurança no trânsito de veículos. - 441/19, solicita ao Poder Executivo esforços
visando à renovação da frota de caminhões da Prefeitura Municipal, uma vez que
os veículos de grande porte estão sucateados, o que vem impedindo o
recolhimento de resíduos oriundos da poda de vegetação arbórea em toda a cidade.
- 442/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a manutenção e
pintura da quadra poliesportiva "Valdir Olbeira", nas dependências da EMEF
“Prof.º Andrelino Casare”, no Bairro Jardim Albertina. SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI: Indicação: - 443/19, encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio
Carlos Reschini, anteprojeto de lei que institui o Projeto “Sangue é Vida”, como
forma de incentivo à doação de sangue no Município de Descalvado, consoante
aduz. VAGNER BASTO: Indicações: - 444/49, sugere ao Chefe do Poder
Executivo que, juntamente com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, estudem a possibilidade de implantar no Município o Programa de
Distribuição de Calcário, voltado aos pequenos produtores, objetivando o
crescimento e fortalecimento das cadeias produtivas da agricultura e da pecuária
do nosso Município. - 445/19, indica ao Poder Executivo a aquisição de um
veículo destinado exclusivamente para o setor de fiscalização da Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, visando o melhor
desempenho das suas funções, conforme especifica. - 446/19, pede ao Prefeito
Municipal e ao Diretor de Esportes, Lazer e Turismo que promovam o
Campeonato “Galinho de Ouro”, também na modalidade futsal, fomentando a
prática esportiva entre as crianças e jovens descalvadenses.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Débora Cabral; Luiz Carlos Vick Francisco;
Paulo Afonso Gabrielli Filho; Daniel Bertini; Luis Guilherme Panone; Pastor
Adilson Gonçalves; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Argeu Donizetti Reschini; e, por
fim, Vagner Basto. 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: - 65/19, dispõe
sobre o remanejamento da dotação orçamentária da Câmara Municipal de
Descalvado, a fim de proceder-se a abertura de crédito adicional suplementar no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento à solicitação do próprio
Poder Legislativo, conforme especifica. PROJETO DE LEI DO PODER
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 68/19, dispõe sobre abertura de crédito
adicional suplementar no valor de R$ 222.857,14 às dotações orçamentárias e visa
abranger a Diretoria de Supervisão de projetos e obras públicas do Município de
Descalvado, para execução de obras públicas do Município de Descalvado, para
execução de obras de construção de campo de futebol society, vestiário e
alambrado na Praça do Cerrado, no Bairro Parque Morada do Sol. O Vereador
Vick Francisco, por questão de ordem, pediu para inscrever-se no projeto, visto
que o mesmo não estava inserido na pauta. O Presidente autorizou-o e perguntou
se mais algum vereador gostaria de inscrever-se. Em discussão, o Vereador
Rodrigues da Cruz manifestou-se favorável ao projeto. A seguir, o Vereador Vick
Francisco se pronunciou também a favor. Em votação, o Projeto n.º 68/19 foi
aprovado por unanimidade de votos. Por fim, o Presidente informou que a
próxima sessão ordinária será realizada no dia 16 de setembro de 2019, com início
às 19:00 horas, conforme previsto no Regimento Interno. 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

