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

38ª Sessão Ordinária
Data: 23 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 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................23 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 Pastor Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - A Câmara Municipal de
Descalvado convida à população e a quem possa interessar para
participar da Audiência Pública que será realizada às 18h30min do dia 26
de outubro de 2017, próxima quinta-feira, na Sede deste Poder
Legislativo, para discutir o Projeto que Estima a Receita do Município de
Descalvado em R$ 104.000.000,00 (cento e quatro milhões de reais) e
fixa a sua despesa para o exercício financeiro de 2018. - Ofício da 3ª Cia.
da Polícia Militar de Descalvado e da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, convidando aos Senhores Vereadores para a formatura do
PROERD, a se realizar no dia 26 de outubro, às 14:00 horas, no Salão
Social do CERD. II – PROJETOS DE DECRETO DO LEGISLATIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 08/17, de autoria do Vereador
Daniel Bertini, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Atleta João Batista dos Reis. - 09/17, de autoria do Vereador Vagner
Basto, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Padre
Alex
Sander
Turek
Machado.
III
–
PROPOSITURAS
A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 672/17,
solicita ao Chefe do Poder Executivo a construção de rampas em todas as
calçadas que dão acesso às igrejas de nosso Município,
preferencialmente defronte das suas portas principais, a fim de facilitar o

acesso dos portadores de deficiência às instituições religiosas, conforme
especifica;- 673/17, pede ao Prefeito Municipal seja intensificada a vistoria
nas caçambas para recolhimento de entulhos colocadas nas ruas, no
sentido de manter em bom estado de conservação as faixas refletivas em
todas as laterais de sua parte externa, visando oferecer maior segurança
aos motoristas;- 674/17, requer ao Prefeito Municipal a preservação da
área de proteção ambiental localizada entre as Ruas Antonio Luis Marcos
e José Carlos Pugina, no Bairro Recanto dos Ipês, bem como a limpeza
do mato que está alto e invadindo as guias.ARGEU DONIZETTI
RESCHINI:Indicação:- 675/17, solicita ao Prefeito Municipal estudos
junto aos setores competentes para criar o Projeto “Cinema nos Bairros”,
utilizando-se telão com projetor para exibir filmes clássicos a céu aberto
nos bairros de Descalvado, com a finalidade de levar às pessoas a 7ª arte
que é o cinema, e, também, lazer, entretenimento e cultura.CARLOS
CESAR PAIVA:Indicação:- 676/17, reitera pedido ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, para que envide esforços no
sentido de instituir, em nosso Município, a Delegacia de Defesa da
Mulher, conforme especifica.DIEGO RODRIGUES DA SILVA:Indicação:
- 677/17 reitera indicação ao Poder Executivo para que estude a
possibilidade de ceder um médico, de preferência pediatra, para auxiliar
nos atendimentos do pronto socorro municipal nos horários de maior
movimento, conforme especifica;Requerimentos- 106/17, solicita ao
Chefe do Poder Executivo que encaminhe a esta Casa de Leis
informações referentes ao Processo 038/17, do Pregão Presencial 049/17,
o qual trata de Registro de Preço para eventual contratação de empresa
especializada para a prestação de serviço de mão de obra com
fornecimento de materiais e equipamentos, para execução de limpeza
urbana em vias, praças, áreas verdes, logradouros, outras instalações,
terrenos ou edificações de propriedade ou responsabilidade do Município
de Descalvado.- 107/17, requer ao Prefeito Municipal que informe se
mesmo depois da realização do Processo Seletivo n.º 01/2017, ainda
existem monitores de creche em desvio de função, exercendo o cargo de
monitor de ônibus, encaminhando nomes dos funcionários e demais
documentos que forem pertinentes ao caso, na forma que especifica.LUIS
GUILHERME PANONE:Indicações:- 678/17, solicita ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, melhorias no sistema de
abastecimento de água na região leste da cidade, tendo em vista as
constantes interrupções naquela região, conforme especifica;- 679/17,
requer ao Poder Executivo que adote providências para que não mais
ocorra o fechamento da Biblioteca Municipal durante o horário de almoço,
haja vista que muitos estudantes somente têm tal período para estudar e
realizar pesquisas naquele espaço;- 680/17, indica ao Chefe do Poder
Executivo que realize, de forma constante e por meio de todas as suas
secretarias, ações de entretenimento, lazer e cidadania para as crianças e
jovens residentes no Bairro Bosque do Tamanduá.LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO:Requerimentos:- 108/17, solicita ao Executivo seja feito
comunicado oficial à população descalvadense, esclarecendo a questão
dos elevados valores da conta de água e esgoto dos cidadãos, haja vista
as diversas manifestações de revolta da população, conforme especifica.109/17, requer ao Poder Executivo que encaminhe a este Legislativo os
gastos despendidos para entrega à Secretaria de Saúde, da medalha de
ouro denominada “Alferes Tiradentes – Colar de Ouro”, concedido pelo
Instituto Tiradentes ao Município de Descalvado, a qual avaliou a gestão
atual como ótima e a Secretaria de Saúde a mais atuante;- 110/17, reitera

pela segunda e última vez pedido ao Chefe do Poder Executivo para que
encaminhe a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, a prestação de
contas circunstanciada juntamente com a documentação comprobatória
das festividades de comemoração ao aniversário da cidade,
principalmente o valor de aluguel de tendas e palco, conforme
especifica.PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicações:- 681/17,
encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, Anteprojeto de Lei que denomina “Antonio de Oliveira (Nico
Delermo)” o Serviço Municipal de Televisão, em reconhecimento aos
serviços por ele prestados ao Município ao longo de anos;- 682/17, indica
ao Prefeito Municipal que estude qual a melhor forma de implantar no
Posto de Saúde “Vital Brasil”, microfones sem fio e/ou televisores com
números de senha para atendimentos, haja vista que o local sempre conta
com elevado número de cidadãos e o chamamento fica prejudicado
devido ao intenso barulho no local. - 683/17, requer ao Poder Executivo
que determine ao setor competente a colocação de bancos e mesas de
concreto na praça existente no cruzamento das Ruas Coronel Manoel
Leme, Presidente Kennedy e José Quirino Ribeiro, para uso da
população.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 684/17,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo que firme Parceria PúblicoPrivada - PPP para a instalação de aparelhos de ar-condicionado no
Pronto Socorro Municipal e nos quartos da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Descalvado, objetivando oferecer maior comodidade aos
pacientes,
conforme
especifica.SEBASTIÃO
JOSÉ
RICCI:Indicação:685/17, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, que reinicie tratativas com a empresa “Vargas &
Partners Empreendimentos e Participações LTDA.”, a fim de instituir o
Programa “D Park - Condomínio Tecnológico”, em Descalvado, haja vista
os benefícios oferecidos aos cidadãos, conforme especifica.VAGNER
BASTO:Indicações:- 686/17, reivindica ao Prefeito Municipal a
construção de área de lazer no Bairro Bosque do Tamanduá, com
“playground” para as crianças, promovendo a instalação de brinquedos
como: gangorras, balanços, escorregadores, dentre outros, com o intuito
de oferecer lazer e entretenimento;- 687/17, pede ao Poder Executivo a
construção de cisternas de captação de águas pluviais em prédios ou
espaços públicos, com o objetivo de reutilizar as águas das chuvas e
evitar crise hídrica, ocasionada pelo período de estiagem que se
aproxima.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Pastor
Adilson Gonçalves; Luiz Carlos Vick Francisco; Daniel Bertini; Paulo
Afonso Gabrielli Filho; Vagner Basto; Diego Rodrigues da Silva; e, por fim,
Luis Guilherme Panone. 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
LEGISLATIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 16/17, de
autoria do Vereador Vagner Basto, proíbe o abandono de animais
domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou áreas

particulares de Descalvado, e dá outras providências. O Vereador Vagner
Basto, autor da propositura, usou da palavra para encaminhá-la à
votação, e concedeu aparte aos Vereadores Pastor Adilson Gonçalves e
Diego Rodrigues da Silva, também favoráveis. Na sequência, o Vereador
Daniel Bertini também se manifestou a favor, e concedeu aparte ao
Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, favorável. PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, COM ENCAMINHAMENTO DE SEU
AUTOR: - 04/17, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, concede
Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Empresário Bernard
Pouloux. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 57/17, dá
nova redação ao Artigo 1º da Lei nº 4.061, de 10 de fevereiro de 2017,
que prorrogou os efeitos do PDV – Programa de Desligamento Voluntário
instituído pela Lei nº 2.624, de 28 de março de 2006, na forma que
especifica.Por fim, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária
será realizada no dia 30 de outubro 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

