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

24ª Sessão Ordinária
Data: 16 de julho de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................16 de julho de 2018
PRESIDENTE :....................................Luis Guilherme Panone
1º SECRETÁRIO:-................................Vagner Basto (2º secretário
exercendo a função de 1º secretário, em vista da licença do 1º
Secretário Sr. Diego Rodrigues da Silva.
2º SECRETÁRIO:- ...............................Daniel Bertini designado por ato
da mesa para exercer as atribuições de 2º Secretário no período de
licença do Vereador Diego Rodrigues da Silva.
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Débora Cabral; 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 a Vereadora Débora Cabral para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Convite da Secretaria de
Educação e Cultura e do Conselho Municipal de Cultura para a I
Conferência Municipal de Cultura, com o tema “Diagnóstico atual da
cultura do município e as diretrizes do futuro desejado”, que será realizada
nos dias 24 e 25 de julho, das 18h30 às 21h00, na sede da Câmara
Municipal de Descalvado. - Convite para inauguração do Museu “Mário
Fava”, na cidade de Bariri, no dia 21 de julho de 2018, às 11:00 horas,
homenageando um dos maiores patriotas do município de Bariri, Mario
Fava, o intrépido mecânico, que fez parte da viagem entre o Brasil e os
E.U.A. em 1928, com o objetivo de traçar a rota da Rodovia PanAmericana, estrada que liga as três Américas. II – MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 15/18, de
autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o Professor de Atletismo
Robson Alves pela coordenação dos atletas de Descalvado nos Jogos

Regionais de 2018 e, sobretudo, por sua competência e dedicação, que
incentivando cada vez mais as pessoas a buscarem uma melhor
qualidade de vida através do esporte. III – MOÇÃO DE APOIO
CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 03/18, de autoria da Vereadora
Debora Cabral, manifesta apoio ao Congresso Nacional em favor da
aprovação do Projeto de Lei n.º 4754/2016, que tem como escopo alterar
a lei de crimes de responsabilidade, para tipificar a conduta do Supremo
Tribunal Federal de usurpar as competências do Poder Executivo e Poder
Legislativo,
consoante
aduz.
IV
–
PROPOSITURAS
A
ENCAMINHAR:PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:Requerimento:72/18, reivindica à empresa Realidade Transportes e Turismo Ltda que,
no período noturno, realize as paradas de ônibus para saída de
passageiros o mais próximo possível de suas residências, a fim de
garantir a segurança dos usuários do transporte público. Indicações:388/18, solicita ao Prefeito Municipal que, junto à Policia Militar, realize
uma “Campanha de Desarmamento” em Descalvado, visando à
conscientização da população sobre os perigos e riscos que as armas de
fogo podem oferecer. - 389/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que
providencie a composição do Conselho Municipal Antidrogas – COMAD.
Se caso já houver, pede que encaminhe o nome dos membros, tendo em
vista que é importante que as famílias sejam orientadas e saibam conduzir
diálogos positivos a respeito do uso de drogas com os filhos, amigos e
outros familiares. ARGEU DONIZETE RESCHINI:Indicação:- 390/18,
indica ao Poder Executivo estudos visando oferecer espaço coberto e com
assentos para os pacientes que aguardam o transporte da Prefeitura
Municipal para realizar consultas ou exames em outras cidades, tendo em
vista que atualmente as pessoas ficam em pontos sem qualquer estrutura,
expostas as condições do tempo.CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:391/18, pede ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que
determine a reconstrução da rotatória existente na confluência da Avenida
Lázaro Timótheo do Amaral com a Perimetral Cezar Martinelli, com
estrutura que possibilite um trânsito regular e seguro naquele
entroncamento.DANIEL BERTINI:Indicações:- 392/18, reivindica ao
Chefe do Poder Executivo seja intensificada a limpeza das vias nos
bairros São Sebastião e Parque Universitário I e II, como foi feito no
Bosque do Tamanduá, com o objetivo de oferecer um ambiente agradável
e sadio, evitando transtornos aos cidadãos. - 393/18, reitera solicitação à
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito para que proceda a
instalação de redutor de velocidade na Rua Carlos Pulici, na altura do
portão dos fundos do “Lar dos Meninos”, a fim de evitar novos acidentes
naquele local. LUIS GUILHERME PANONE: Indicação: - 394/18, indica
ao Poder Executivo que faça gestão junto à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), visando incluir
Descalvado no programa do Governo Estadual denominado “Vila
Dignidade”, que visa a construção de moradia aos idosos de baixa renda.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimento:- 71/18, requer à
Secretaria Municipal de Saúde informações sobre o direito a
acompanhante dos pacientes que realizam consultas, exames e
tratamentos médicos em outras cidades, utilizando o transporte da
Prefeitura Municipal, conforme especifica. Indicação:- 395/18, solicita ao
Poder Executivo que seja disponibilizado número fácil e gratuito para que
os cidadãos possam realizar as reclamações decorrentes da espera na
fila dos bancos, e, ainda, que tal número seja colocado nas agências
bancárias de forma visível e fixa, visando garantir o cumprimento da Lei

2.528/2005. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicações:- 382/18,
pede ao Prefeito Municipal a construção de portal nas principais entradas
de Descalvado, que caracterize o município e sirva como ponto de
referência para todos os que passarem nas proximidades do acesso a
nossa cidade. - 396/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que
determine, com urgência, os serviços de manutenção e reparos na
iluminação de todas as praças da cidade, em benefício da população que
não utiliza mais os locais devido à falta de conservação e segurança.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicações:- 397/18, indica à
Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a implantação de redutor
de velocidade na Avenida Bom Jesus, próximo ao cruzamento com a Rua
José Quirino Ribeiro, em vista do intenso fluxo de veículos naquele local. 398/18, solicita ao Prefeito Municipal a aquisição de duas caminhonetes
para a SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
para realização dos serviços de manutenção da rede de água e esgoto no
Município de Descalvado. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação:- 399/18,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
que estude a possibilidade de instituir, no Município de Descalvado, o
grupo “Vigilantes da Natureza”, representado por alunos do ensino
fundamental da rede pública municipal, com o objetivo de defender ao
meio ambiente. VAGNER BASTO:Indicações:- 400/18, solicita ao
Prefeito Municipal que elabore projeto para que seja obrigatória a
inclusão, nas placas indicativas de preferência, do ícone referente ao
autismo, juntamente com gestantes, idosos e deficientes, na forma que
especifica. - 401/18, pede ao Poder Executivo o retorno do atendimento
médico noturno nas Unidades de Saúde da Família, em forma de rodízio
entre os bairros, oferecendo à população a possibilidade de realizar
consultas preventivas a saúde.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Débora Cabral; Pr. Adilson Gonçalves;
Vagner Basto; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luiz Carlos Vick Francisco;
Luis Guilherme Panone; Reinaldo Rodrigues da Cruz; 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 EM REGIME
DE URGÊNCIA ESPECIAL: Por questão de ordem, o Vereador Paulo
Daniel Bertini requereu votação em regime de urgência especial para o
Projeto de Lei n.º 63/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre
a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor
de R$ 170.000,00 que visa abranger a Secretaria de Saúde, com o
objetivo de adquirir uma ambulância e um veículo exclusivamente para
remoção de pacientes do SUS para procedimentos de saúde no Município
e cidades vizinhas, prestando as devidas justificativas. Em vista disso, o
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscrevem a favor ou contra o pedido de regime de urgência especial.
Ninguém se manifestou. Assim, colocou em votação o pedido de regime
de urgência especial, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Após,

o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra o projeto. Os Vereadores Rodrigues da
Cruz e Bertini manifestaram-se a favor do projeto. O Vereador Reschini
pronunciou-se contra a votação em regime de urgência especial; mas
disse que é favorável à compra da ambulância. Em votação, o Projeto n.º
63/2018 foi aprovado por unanimidade de votos, em regime de urgência
especial. Por fim, o Presidente informou que a próxima sessão ordinária
será realizada no dia 23 de julho de 2018, segunda-feira, com início às
18:00 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

