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

18ª Sessão Ordinária
Data: 05 de junho 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 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- .................................................05 de junho 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 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: - Ofício n.º 23/17, da Contadora
da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile, encaminhando o RGF
– Relatório de Gestão Fiscal do Legislativo Municipal relativo ao 1º
quadrimestre de 2017 – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar. II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 42/17, dá nova redação ao Artigo
8º da Lei nº 3.950, de 23 de setembro de 2015, que institui o Programa de
Refinanciamento da Dívida Tributária e Tarifária (REFIS) no Município de
Descalvado/SP.
III
–
MOÇÕES
DE
CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADAS DE DELIBERAÇÃO: - 06/17, de autoria do Vereador
Vagner Basto, parabeniza a SICOOB CREDIGUAÇU pelos seus 25 anos
de fundação e pelas conquistas desse grupo que tanto batalha para
oferecer sempre o melhor aos produtores rurais e demais segmentos de
Descalvado. Ademais, saúda a todos os colaboradores que enriquecem
essa instituição de grande prestígio. - 07/17, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, manifesta efusivas congratulações ao Hospital
Especializado de Ribeirão Preto, pelo atendimento com excelência e
humanizado, competência ímpar e carinho que trata seus pacientes,
conforme aduz. IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR
ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 324/17, solicita ao Chefe do

Poder Executivo que aumente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) no
Auxílio Alimentação dos servidores públicos municipais, como forma de
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados por esses
funcionários à comunidade descalvadense, conforme especifica. - 325/17,
encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a instituir a realização
do teste do Zika Vírus no exame pré-natal das gestantes em toda a rede
pública de saúde do Município. CARLOS CESAR PAIVA: Indicações: 322/17, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, a aquisição de ambulâncias com equipamentos e estrutura
necessários para transportar pacientes em estado pós-cirúrgico, conforme
especifica. - 323/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo que autorize as
gestantes carentes de nossa cidade a alimentarem-se nas escolas
públicas do Município, visando oferecer saúde aos bebês e às mães.
DANIEL BERTINI: Requerimento: - 55/17, requer ao Poder Executivo o
cumprimento dos dispositivos do Código de Posturas do Município
concernentes ao “comércio de ambulantes”. Pede-se, ainda, seja dada
ampla divulgação do número de telefone para denúncias quanto à
ilegalidade do comércio de ambulantes. Indicação: - 326/17, reivindica ao
Prefeito Municipal seja realizada parceria com as empresas que realizam
coleta seletiva em nossa cidade para que o lixo recolhido receba o devido
destino, conforme especifica. DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicações: - 328/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo
Anteprojeto de Lei que cria, a âmbito do Município de Descalvado, o
Programa “Maio Amarelo”, atinente à conscientização sobre a importância
de prevenir e reduzir os acidentes de trânsito e dá outras providências; 335/17, sugere ao Prefeito Municipal medidas visando mobilizar a
sociedade descalvadense sobre a importância de adotar cães e gatos. E,
ainda, pede a realização de “Feiras de Adoção” nos bairros do Município,
e que faça constar do site institucional e nas redes sociais do Executivo as
fotos dos animais que estão aptos para adoção, bem como divulgar
amplamente os contatos aos interessados, conforme especifica. LUIS
GUILHERME PANONE: Indicações: - 321/17, indica à Secretaria de
Esportes, Lazer e Turismo - SELT que insira no Plano Diretor de Turismo
o mapeamento de cachoeiras, rios e nascentes, conforme trabalho
realizado pelo cidadão descalvadense Luís Alberto Olivieri, bem como
preste apoio e suporte necessário para essa iniciativa; - 336/17, pede ao
Prefeito Municipal providências para a execução das obras necessárias
no sentido de tornar os prédios que abrigam o CEME e o CAPS
acessíveis aos deficientes físicos, sobretudo aos cadeirantes, conforme
especifica. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimento: - 56/17,
reitera ao Poder Executivo pedido para que se cumpra a Lei Municipal nº
1.291/1.992, que instituiu o “Jornal Oficial do Município de Descalvado”,
no qual devem ser publicadas as leis, atos de efeitos externos e demais
matérias de interesse dos poderes do Município, tendo em vista o atraso
das publicações. Indicações: - 330/17, reitera solicitação ao Poder
Executivo para padronização das coberturas dos pontos de ônibus e
autorização para que empresas colaborem com as despesas de
instalação e manutenção, oferecendo em contrapartida o direito de
exploração dos locais com propagandas, conforme especifica. - 331/17,
pede ao Prefeito Municipal que determine a demarcação de vagas de
estacionamento, mediante pintura, nas vias públicas da região central do
Município, com o intuito de aumentar o número de vagas. Pede, ainda, a
implantação de faixas de estacionamento para motocicletas nas

extremidades dos quarteirões, visto a demanda naquela região. PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 332/17, reivindica ao Chefe
do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que firme parceria
com a Associação Comercial e Industrial de Descalvado – ACID, visando
à capacitação dos servidores públicos municipais por meio do SEBRAE,
conforme especifica. - 333/17, pede ao Prefeito Municipal que determine a
execução dos serviços de melhoria na área popularmente conhecida
como “Cava Funda”, tais como: manutenção da pista, roçagem, colocação
de cascalho, entre outros, com o objetivo de manter o local adequado
para treinos e competições. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação: - 329/17, solicita ao Prefeito Municipal que determine os
serviços de pavimentação asfáltica e iluminação no prolongamento das
Ruas Manoel Ferreira Gaio e Anselmo Cassamasso, no Bairro Novo
Jardim Belém, porquanto aquelas vias ainda não dispõem dessas
benfeitorias, conforme especifica. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: 327/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Antonio Carlos
Reschini, Anteprojeto de Lei criando o Programa “Mulher Qualificada de
Mão-de-Obra”, no Município de Descalvado, para maiores oportunidades
no competitivo mercado de trabalho. VAGNER BASTO: Requerimento: 57/17, requer ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Wander Boneli, o
devido esclarecimento quanto à empresa administradora do Pronto
Socorro Municipal, e os seus responsáveis, pois o mesmo se encontra em
situação calamitosa no que tange à questão administrativa e
procedimental. Indicação: - 334/17, solicita ao Prefeito Municipal que
disponibilize mais um estagiário à Delegacia de Polícia Civil local, para
que possa prestar atendimento à população que utiliza seus serviços, e,
também, para que ajude no desenvolvimento de suas atividades.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Reinaldo
Rodrigo da Cruz; Vagner Basto; Pastor Adilson Gonçalves; Daniel Bertini;
Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luis Guilherme Panone; e, por fim, Diego
Rodrigues da Silva. 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,
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL: O Vereador Diego Rodrigues da Silva, por questão de ordem,
requereu regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º
42/17, de autoria do Poder Executivo, o qual dá nova redação ao Artigo 8º
da Lei nº 3.950, de 23 de setembro de 2015, que institui o Programa de
Refinanciamento da Dívida Tributária e Tarifária (REFIS) no Município de
Descalvado/SP, prestando as devidas justificativas para tanto. O
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra o regime de urgência especial. Ninguém se
inscreveu. Depois, o Presidente informou acerca da necessidade do voto
de, no mínimo, 08 vereadores para aprovação do pedido. Em votação, os
Vereadores aprovaram por unanimidade o pedido de regime de urgência
especial. Logo após, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os
vereadores se inscreverem a favor ou contra o Projeto 42/17. O Vereador

Diego Rodrigues da Silva usou da palavra para manifestar-se a favor da
matéria. Em votação, o Projeto n.º 42/17 foi aprovado por unanimidade de
votos. MOÇÃO DE REPÚDIO APROVADA POR UNANIMIDADE, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 03/17, de autoria do Vereador
Luis Guilherme Panone, manifesta repúdio à proposta de reforma política
apresentada à Câmara dos Deputados, concernente ao modelo de eleição
em lista fechada, no qual o eleitor não escolhe diretamente seu deputado,
mas somente o partido que o representará no Congresso Nacional, fato
este que fere o direito de escolha dos brasileiros, conforme especifica. O
Presidente informou que próxima sessão ordinária será realizada no dia
12 de junho de 2.017, segunda-feira, com início às 18 horas, conforme
prevê o Regimento Interno. 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

