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

23ª Sessão Ordinária
Data: 10 de julho 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 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- .................................................10 de julho 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 Paulo Afonso Gabrielli Filho 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 31/17, da Contadora
da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Stábile, encaminhando Balancete
Financeiro do mês de junho do exercício corrente, referente às contas
deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar. II – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 47/17, dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal
destinadas à elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2018, e
dá outras providências que especifica (tramitação anexa); - 48/17, dispõe
sobre o Plano Plurianual do Município de Descalvado para o período de
2018 a 2021 e dá outras providências que especifica (tramitação anexa); 50/17, altera a Lei 4.036, de 14 de julho de 2016, que dispõe o
Parcelamento do Solo Urbano do Município de Descalvado; - 51/17,
dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais à dotação
orçamentária, para aplicação de recursos na Atividade Delegada, bem
como outras funções do Fundo Municipal de Segurança pública; - 52/17,
institui gratificação especial mensal para os Pregoeiros da Administração
Municipal e dá outras providências; - 53/17, dispõe sobre a criação de
emprego público de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde,
abertura de vagas e dá outras providências que especifica. III – MOÇÃO

DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 08/17, de
autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta congratulações ao
Hospital Estadual de “Américo Brasiliense”, pela competência com que presta os
atendimentos, além da prontidão e diligência que dedicam aos pacientes sem
qualquer distinção, conforme aduz. IV– PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR

ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 407/17, reitera pedido ao Prefeito
Municipal para que estude a viabilidade de conceder “Passe Livre” no
transporte público urbano para os estudantes que fazem uso do mesmo
para chegarem até a escola, conforme especifica. - 408/17, pede ao Chefe
do Poder Executivo que avalie a possibilidade de implantar faixa, de
aproximadamente 1,20 metros de largura, de pavimento asfáltico sobre o
paralelepípedo do Cemitério Municipal, a fim de facilitar o trânsito de
cadeirantes, idosos com mobilidade reduzida bem como do carrinho
utilizado para sepultamento. - 409/17, requer ao Prefeito Municipal estudos
objetivando a mudança do Velório Municipal para uma edificação ampla, a
ser construída dentro do perímetro do próprio cemitério, conforme
especifica. ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicação: - 410/17, reivindica ao
Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH ocupar a
Rua Euclides da Cunha, no trecho que divide suas dependências da
Praça “Deolindo Zafallon”, com objetivo de aumentar o local e resolver o
problema dos moradores que sofrem com o mal cheio dos caminhões
estacionados ali, na forma que especifica. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação:
- 411/17, reivindica ao Prefeito Municipal a construção de cobertura sobre
os brinquedos da Escola Municipal de Ensino Infantil “Professora
Terezinha Machado”, localizada no Parque Morada do Sol. DANIEL
BERTINI: Requerimento: - 65/17, requer ao Executivo que faça cumprir o
Código de Postura do Município de Descalvado, no que tange ao
transporte de lixo, objetivando garantir que restos de lixo não fiquem
espalhados pela cidade, conforme especifica. Indicações: - 412/17,
encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade das
agências bancárias e estabelecimentos comerciais com sistema de
autoatendimento bancário, localizados no município de Descalvado,
contratarem vigilância armada ostensiva, na forma que especifica. - 413/17,
indica ao Prefeito Municipal, que realize a distribuição gratuita de kit´s de
insulina para pacientes diabéticos insulinodependentes do município, com
o intuito de oferecer mais qualidade de vida aos dependentes desse
medicamento. DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Indicações: - 414/17, encaminha
ao Chefe do Poder Executivo, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o
“Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico Social e de Geração
de Emprego e Renda”, no âmbito do município de Descalvado e dá outras
providências. - 415/17, indica ao Prefeito Municipal que realize
recapeamento asfáltico nas ruas: José Carlos Pulici, Albino Vicente
Sicchiroli e Orivaldo Ivo de Medeiros no Parque Milênio, objetivando
melhorar o trânsito no local, além de garantir mais segurança aos
motoristas e transeuntes. LUIS GUILHERME PANONE: Indicações: - 416/17,
solicita ao Prefeito Municipal que proceda a colocação de placas de
identificação com a devida denominação do nome das ruas nos bairros:
Recanto Cisne II, Jardim Santa Terezinha, Residencial Costa Verde,
Recanto dos Ipês II, Parque Universitário II, pois são bairros novos que
ainda não dispõe dessa benfeitoria; - 417/17, indica ao Prefeito Municipal a
implantação de aplicativo que permita a interação entre a população e o
Poder Executivo, possibilitando que os munícipes dêem sugestões e
fiscalizem a administração municipal. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:

Requerimentos: - 62/17, solicita ao Prefeito Municipal que informe se no
contrato da empresa vencedora do plano de saúde dos funcionários
públicos exige que o contratado tenha local próprio para atendimentos
emergenciais, principalmente para atendimentos noturnos e nos finais de
semana, conforme especifica. - 63/17, requer ao Executivo que encaminhe
a esta Casa de Leis informações referentes às câmeras de segurança que
foram adquiridas no ano de 2013, porém ainda não estão em
funcionamento, na forma que especifica. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações: - 419/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a instalação
de parklet e dá outras providências. - 420/17, requer ao Poder Executivo
que conjuntamente com secretaria competente, faça a inscrição do
município para o “Cartão Reforma” um programa de subsídio para que
famílias de baixa renda comprem materiais de construção destinados à
reforma, ampliação, promoção da acessibilidade ou à conclusão de
imóveis, conforme especifica. - 421/17, solicita ao Prefeito Municipal que
realize a retirada de entulho, bem como proceda a limpeza do mato, em
área defronte a Rua João Lastória, no Bairro Recanto dos Ipês II, tendo
em vista que o mato alto está causando transtorno e incômodos aos
moradores. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 418/17, pede ao
Poder Executivo que providencie a diminuição da profundidade de valeta
situada na Avenida Guerino Osvaldo em cruzamento com a Rua Quinze
de Novembro, defronte a “Quitanda do Povo” no centro da cidade, pois a
depressão causa danos aos veículos. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: 406/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a implantação de
dispositivo chamado de “Boca de Lobo Inteligente”, no município de
Descalvado, a fim de reduzir o acúmulo de lixo e evitar alagamentos nos
dias de chuva e dá outras providências. VAGNER BASTO: Indicações: - 422/17,
indica ao Prefeito Municipal, que analise a viabilidade de que sejam
contratados apenas artistas e bandas locais para os eventos em
comemoração ao aniversário da cidade, que acontecerá no mês de
setembro, como forma de valorizar e incentivar a arte de nossa terra,
conforme especifica. - 423/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo, que
estude a possibilidade de revitalização do local popularmente conhecido
como “Buracão” situado no Parque Milênio, ou ainda, que realize a
doação daquela área para empresa como forma de geração de emprego
aos cidadãos descalvadenses. - 424/17, requer ao Prefeito Municipal,
Senhor Antonio Carlos Reschini, que envolva diversas secretarias para
elaboração e implantação de projeto denominado “Velho Amigo”, como
forma de incentivar a inclusão social do idoso, assegurando seus direitos
e valorizando sua participação na sociedade, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Sebastião José Ricci; Diego Rodrigues
da Silva; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Argeu Donizetti Reschini; Vagner
Basto; Luis Guilherme Panone; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Pastor
Adilson Gonçalves; Luiz Carlos Vick Francisco; 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,
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL: O Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, por questão de
ordem, requereu regime de urgência especial para votação do Projeto de
Lei nº 51/17, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais
à dotação orçamentária, para aplicação de recursos na Atividade
Delegada, bem como outras funções do Fundo Municipal de Segurança
Pública, na forma que especifica, prestando as devidas justificativas para
tanto. O presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores
inscreverem-se a favor ou contra o regime de urgência especial para o
Projeto de Lei nº 51/17. Com a palavra, o Vereador Diego Rodrigues da
Silva manifestou-se a favor do pedido de regime de urgência especial.
Após, o presidente esclareceu sobre a necessidade do voto de, no
mínimo, dois terços dos vereadores para aprovação do pedido. Em
votação, a solicitação do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho foi
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o 1º Secretário avisou que o
Projeto de Lei 51/17 não continha pareceres das Comissões, sendo
assim, o Presidente Luis Guilherme Panone colocou em votação a
suspensão da sessão por 15 minutos para as comissões exararem os
pareceres. Em votação, a suspensão foi aprovada por unanimidade. Ato
contínuo, o 1º Secretário fez a leitura do Projeto 51/17 e de seus
pareceres. O presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores
inscreverem-se a favor ou contra o projeto. Em discussão, os vereadores
Paulo Afonso Gabrielli Filho, Daniel Bertini, Luiz Carlos Vick Francisco e
Diego Rodrigues da Silva manifestaram-se a favor do projeto. Depois, o
Presidente Luis Guilherme Panone fez algumas considerações,
informando aos vereadores que o projeto era sobre a abertura de crédito e
não sobre a atividade delegada em si que já havia sido aprovada. Em
votação, o Projeto de Lei 51/17 foi aprovado por unanimidade. 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 nº 53/17, que
dispõe sobre a criação de emprego público de provimento efetivo de
Agente Comunitário de Saúde, abertura de vagas e dá outras
providências , na forma que especifica, prestando as devidas justificativas
para tanto. O presidente abriu o prazo de 30 segundos para os
vereadores inscreverem-se a favor ou contra o regime de urgência
especial para o Projeto de Lei nº 53/17. Com a palavra, o Vereador Diego
Rodrigues da Silva manifestou-se a favor do pedido de regime de
urgência especial. Após, o presidente esclareceu sobre a necessidade de
voto de, no mínimo, dois terços dos vereadores para aprovação do
pedido. Em votação, a solicitação do Vereador Diego Rodrigues da Silva
foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o 1º Secretário fez a leitura
do Projeto 53/17 e de seus pareceres. O presidente abriu o prazo de 30
segundos para os vereadores inscreverem-se a favor ou contra o projeto.
Em discussão, o vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho manifestou-se a
favor do projeto. Em votação, o Projeto de Lei 53/17 foi aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 49/17,
autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir financeiramente para a
realização do evento denominado “TRANSLIBER”, na forma que
especifica. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 10/17,

autoriza o Poder Legislativo de Descalvado a transferir ao patrimônio do
Poder Executivo 04 (quatro) armários de aço, para serem utilizados no
Centro de Saúde “Vital Brasil”, conforme especifica. Por fim, o Presidente
informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 17 de julho
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

Thiago Henrique da Silva, Diretor Geral em exercício

