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

35ª Sessão Ordinária
Data: 02 de outubro 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 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................02 de outubro 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 Vagner Basto para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: - Ofício n.º 23/17, da Contadora
da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile, encaminhando o
Relatório de Gestão Fiscal do Legislativo Municipal relativo ao 2º
quadrimestre de 2017 – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa
interessar.
II
–
MOÇÕES
DE
CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADAS DE DELIBERAÇÃO: - 19/17, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, manifesta congratulações a todos os monitores
e monitoras de creche da Prefeitura Municipal de Descalvado, pelos
relevantes serviços prestados às creches, bem como pela importante
contribuição no desenvolvimento das crianças, valendo-se registrar que
esses profissionais não são valorizados como deveriam, na forma que
especifica; - 20/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho,
congratula efusivamente a todos(as) do “Projeto Criança” pela passagem
de seus 30 anos de fundação, prestando relevantes serviços nas áreas
esportiva, recreativa e educacional, em benefício de incontáveis crianças
e jovens descalvadenses, distanciando-os das drogas, da violência e
outros males, conforme especifica.III – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES:Indicações:- 621/17,
pede ao Chefe do Poder Executivo estudos no sentido de construir-se
“Academia ao Ar Livre” em terreno de propriedade da Prefeitura Municipal,
situado entre as Ruas Nilson Aparecido Tondato e Antônio Idem, no

Bosque do Tamanduá, para servir aos moradores daquele bairro;- 622/17,
requer ao Prefeito Municipal de Descalvado que realize estudos no
sentido de manter uma casa na cidade de Barretos, para estadia dos
descalvadenses que para lá se dirigem em busca de tratamento médico
no Hospital do Câncer, visto que atualmente viajam todos os dias para
realizar procedimentos nesse hospital, conforme especifica.ARGEU
DONIZETTI RESCHINI:Indicações:- 623/17, indica ao Poder Executivo
que mediante autorização do DER – Departamento de Estradas e
Rodagem, realize a reposição de mudas de primaveras e pinheiros na
Avenida Juvenal Pozzi, que dá acesso à cidade de São Carlos, haja vista
que há alguns anos foram plantadas, porém não foram todas as mudas
que vingaram, ficando agora alguns pedaços sem árvores;- 624/17, requer
ao Prefeito Municipal que realize o plantio de ipês de cores variadas, nas
laterais da Rodovia de Acesso “Antônio Benedito Paschoal”, no espaço
compreendido da passarela “Theresa Corradi Calza” até o trevo da SP2015, com o objetivo de embelezar a entrada da cidade, deixando com
aspecto mais arborizado e agradável aos cidadãos e visitantes.CARLOS
CESAR PAIVA:Indicação:- 625/17, pede ao Chefe do Poder Executivo
que efetue melhorias no ponto de ônibus localizado na Rua das Palmas,
próximo ao seu cruzamento com da Rua dos Lírios no Parque Morada do
Sol, pois o local é utilizado por pacientes que realizam tratamentos
médicos em outras cidades, porém está muito depredado não oferecendo
o essencial para os usuários, conforme especifica.DANIEL
BERTINI:Indicações:- 626/17, indica ao Prefeito Municipal que terceirize
a coleta de lixo, tanto doméstico quanto urbano, haja vista que a
Administração não possui mão-de-obra suficiente para manter a cidade
limpa, causando diversos transtornos à população, com o acúmulo de lixo
que fica espalhado pelas vias, conforme especifica;- 627/17, encaminha
ao Chefe do Poder Executivo, Anteprojeto que dispõe sobre o “Plano de
Incentivo Empresarial”, visando estimular a geração de emprego e renda,
suprir os setores deficientes da cadeia produtiva e de serviços a âmbito do
município de Descalvado, e dá outras providências;- 628/17, indica ao
Poder Executivo que aumente a cobertura da entrada da USF – Unidade
de Saúde da Família “Dr Raphael Chiarello”, no Jardim Albertina, tendo
em vista o local ser referência para moradores do bairro, que esperam
condução para realizar exames e/ou consultas em outras cidades.DIEGO
RODRIGUES DA SILVA:Indicações:- 629/17, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo que providencie toda sinalização necessária e exigida em
regiões de lazer, para a Rua Tale Fabrício, defronte ao CLT “Professora
Marília Worchech Gabrielli” no Bairro Santa Cruz, principalmente com a
colocação de faixas de pedestre e redutores de velocidade, conforme
especifica;- 630/17, requer a COMUTRAN – Comissão Municipal de
Trânsito a instalação de redutores de velocidade na Perimetral “Cesar
Martinelli”, principalmente nas proximidades no final da rua XV de
Novembro, haja vista que no local é constante a ocorrência de acidente,
como forma de promover a segurança e disciplina para os cidadãos que
passam
pela
via,
conforme
especifica.LUIS
GUILHERME
PANONE:Indicação:- 631/17, solicita ao Poder Executivo a manutenção
da pista de cooper do Parque Linear “Brasilina Ravazi
Reschini”, para que a população volte a utilizar o local para prática
esportiva, visando o bem-estar e saúde dos cidadãos, conforme
especifica.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Indicações: 632/17,
reitera pedido ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini,para
adoção de medidas com o objetivo de efetivar a instalação da Brigada de

Incêndio em nosso município, tendo em vista o grande benefício e
segurança que serão oferecidos aos munícipes com seu funcionamento;633/17, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo para que organize
frente de trabalho ou estude outra forma eficaz de proceder o
recolhimento dos entulhos nas vias e ainda, realizar manutenção nas
bocas de lobo, como forma de evitar alagamentos, principalmente na
região central da cidade, tendo em vista que o período de chuvas se
aproxima,
conforme
especifica.PAULO
AFONSO
GABRIELLI
FILHO:Indicações:- 634/17, requer ao Prefeito Municipal que junto ao
órgão competente traga para nossa cidade o “Ford T” utilizado pelo
descalvadense “Leônidas Borges de Oliveira”, para percorrer a “Carretera
Panamericana”, tendo em vista o cunho histórico que seria agregado a
cidade, com a sua permanente exposição;- 635/17, requer ao Poder
Executivo que realize, em conjunto com diversos setores da
municipalidade, a promoção de ações em um projeto intitulado “Cidade
Saudável”, visando dar publicidade de vários assuntos de interesse
público, utilizando diferentes meios de comunicação, conforme
especifica.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Requerimento:- 100/17,
requer ao Prefeito Municipal que informe se a CME – Comissão Municipal
de Esportes está devidamente composta e ativa. Caso positivo,
encaminhar ao legislativo cópia da portaria pertinente. Se negativo,
solicita a adoção das medidas necessárias para compô-la, tendo em vista
a relevância das atribuições desta comissão;Indicação:- 636/17, requer
ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente a
escovação do asfalto na Rua Tale Fabrício, no Bairro Santa Cruz, na
frente do CLT “Professora Marília Worchech Gabrielli”, com o objetivo de
retirar pedregulhos, areias, folhas e diversos detritos que atrapalham
pedestres e motoristas, podendo causar acidentes, conforme
específica.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 367/17, requer ao
Prefeito Municipal que tome as providências necessárias para interligar a
Rua Ézio Ângelo de Marco, no Jardim São Francisco com a Rua Antônio
Romantini, criando novo acesso aos moradores daquela região da cidade,
conforme especifica.VAGNER BASTO:Indicações: - 638/17, encaminha
ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que institui o “Conselho Municipal de Acompanhamento
e Controle Social dos Processos Administrativos Disciplinares e
Sindicâncias Instaurados no Âmbito do Poder Executivo do Município de
Descalvado”, na forma que especifica;- 639/17, requer a Prefeitura
Municipal, que em conjunto com a Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, promova melhorias nas
estradas de terra do município, pois com a proximidades das chuvas é
necessário precaver as situações de risco que os cidadãos que moram
naquelas regiões se expõem, conforme especifica;- 640/17, reivindica ao
Poder Executivo que elabore projeto de compostagem com a intenção de
destinar de modo ambientalmente correto os resíduos sólidos orgânicos
gerados nas atividades relacionadas ao preparo dos alimentos, consumo
das refeições, varrição, capinas e podas diversas, gerando composto
orgânico de qualidade para uso em diversos áreas da municipalidade,
conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Pastor Adilson Gonçalves; Argeu
Donizetti Reschini; Daniel Bertini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Paulo

Afonso Gabrielli Filho; Luiz Carlos Vick Francisco; e Sebastião José Ricci.
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
Nenhuma propositura foi votada neste expediente. Por fim, o Presidente
informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 09 de
outubro 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

