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

1ª Sessão Ordinária
Data: 04 de fevereiro de 2019, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................04 de fevereiro de 2019
PRESIDENTE :....................................Sebastião José Ricci
1º SECRETÁRIO:-................................Daniel Bertini
2º SECRETÁRIO:- ...............................Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Débora Cabral; Luiz Carlos Vick Francisco; Luis Guilherme
Panone; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e
Vagner Basto
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 LIDAS: - Ofício n.º 02/19, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando os balancetes
da despesa e receita detalhados deste Legislativo, referente ao mês de
dezembro do exercício de 2018 – à disposição dos Senhores Vereadores
e a quem possa interessar. - Ofício do Secretário de Saúde, Senhor
Wander Roberto Bonelli, encaminhando cópia do Termo de Convênio n.º
01/2019, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado - à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar; - Ofício n.º 05/19, da Contadora da Câmara Municipal, Sra.
Vera Lúcia Câmara, encaminhando o Relatório de Gestão Fiscal (RGF),
referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2018 deste Legislativo
– à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar. II –
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 111/18, autoriza o Poder Executivo a promover
concessão de direito de uso com fins de doação de bem público municipal
à Empresa “Clima Flex Equipamentos Avícolas e Agrícolas Ltda.”, na
forma que especifica e dá outras providências. - 112/18, autoriza o Poder
Executivo a promover doação com encargos de bem público municipal à
Empresa “Borim & Associados – Consultoria Tributária Ltda.”, na forma
que especifica e dá outras providências. - 113/18, autoriza o Poder

Executivo a promover concessão de direito de uso com fins de doação de
bem público municipal à Empresa “Marin Simões Comércio e Serviços
Ltda. EPP”, na forma que especifica e dá outras providências. - 114/18,
autoriza o Poder Executivo a promover concessão de direito de uso com
fins de doação de bem público municipal à Empresa “J. A. Jarina Cereais
– ME, na forma que especifica e dá outras providências. - 01/19, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no
valor de R$ 48.000,00, que visa atender a Secretaria de Saúde para o
cumprimento de emendas impositivas individuais, aquisição de
respirador/ventilador, com saldo do exercício anterior. - 02/19, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no
valor de R$ 436.000,00, que visa abranger a Secretaria de Educação e
Cultura, para o pagamento de despesas que não compõem os valores de
aplicação no ensino, conforme descritas no Artigo 71 da Lei 9.394/96
LDB. - 03/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária no valor de R$ 2,41, que visa abranger a Secretaria
de Esportes, Lazer e Turismo, com o objetivo de devolver saldos
remanescentes de convênio com a União; - 04/19, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de
R$ 40,91, que visa abranger a Secretaria de Educação e Cultura, com o
objetivo de devolver saldos remanescentes de convênio com o Estado; 05/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária no valor de R$ 2.087,16, que visa abranger a Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com o objetivo de devolver saldos
remanescentes de convênio com o Estado - FEHIDRO; - 08/19, dispõe
sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 55.500,00 que
visa abranger a Secretaria de Saúde no tocante a restos a pagar da
Associação Protetora dos Animais de Descalvado – APAD. III –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 01/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francico, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Padre
Alquermes Valvassori, da Paróquia de São Sebastião. IV – PROJETO DE
RESOLUÇÃO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 01/19, de autoria
de Vereadores da Câmara Municipal, dá nova redação ao Artigo 149, bem
como ao §1º do Artigo 150, do Novo Regimento Interno (Resolução n.º
01/2018), que dispõem sobre as moções, na forma que especifica. V –
MOÇÃO DE PESAR CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 01/19, de
autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, externa consternação e
manifesta solidariedade, em face da tragédia ocorrida em BrumadinhoMG, ocasionada pelo rompimento da barragem da Mineradora Vale na
Mina Córrego do Feijão, que resultou em impactos severos principalmente
com a perda de vidas e desestruturação de toda uma comunidade, além
de reflexos no emocional de todo país e da comunidade internacional. VI –
PROPOSITURAS
LIDAS:
PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:
Indicações: - 01/19, pede ao Chefe do Poder Executivo aumento de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) no “Auxílio Alimentação” dos servidores
municipais, como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços
prestados por esses funcionários à comunidade descalvadense; - 02/19,
requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social que envidem esforços junto às esferas estadual e
federal para a construção de mais casas populares em nosso Município,
em prol das inúmeras famílias carentes que estão aguardando o
benefício; ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicações: - 03/19, indica ao
Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que realize

recapeamento asfáltico nas ruas do bairro Nossa Senhora Aparecida, a
fim de melhorar a segurança e o trânsito de veículos naquelas vias,
conforme especifica. - 04/19, solicita à Comissão Municipal de Trânsito –
COMUTRAN a adoção das medidas necessárias para os serviços de
repintura de novas faixas de pedestres, bem como sejam apagadas as
que perderam sua finalidade, visto que algumas vias permanecem com
duas faixas, uma seguida da outra, causando confusão no trânsito. 15/19, requer ao Poder Executivo que seja disponibilizada senha para
atendimento prioritário na Farmácia Municipal, tendo em vista a constante
reclamação por parte da população que dele necessita; porém, não tem o
seu direito garantido naquele local. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação:
- 05/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo o retorno do atendimento
médico noturno nas Unidades de Saúde da Família – USF’s, em benefício
da população que trabalha durante o dia e só dispõe da noite para ser
atendida. DANIEL BERTINI: Requerimentos:- 01/19, requer ao Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que encaminhe a esta Casa de
Leis todos os relatórios emitidos pela Controladoria Interna da Prefeitura
Municipal, no período compreendido de janeiro de 2017 até a presente
data; - 02/19, pede ao Chefe do Poder Executivo informações sobre os
recursos financeiros aprovados por este Legislativo em 2018, no valor de
R$ 98.000,00, destinados para reforma do Velório Municipal, que ainda
não foram utilizados;- 03/19, solicita ao Poder Executivo que, no
tempestivo prazo legal, informe a esta Casa de Leis as medidas que têm
sido tomadas, no sentido de desenvolver o Plano de Mobilidade Urbana
no Município de Descalvado, visto a necessidade de cumprir o prazo
determinado pela Lei n.º 12.587/2012, que se encerra em abril de 2019.
DEBORA CABRAL: Indicações:- 13/19, sugere ao Prefeito Municipal
que estude a possibilidade de alterar a Lei n.º 3904/2015, que trata do
auxílio transporte aos estudantes, levando em consideração a renda
familiar per capita dos alunos, tornando os critérios mais justos e
transparentes, conforme especifica. - 14/19, indica ao Chefe do Poder
Executivo estudos a fim de reduzir, para 06 horas corridas, a jornada de
trabalho dos servidores que atuam em serviços gerais externos da
Prefeitura Municipal, em vista do desgaste físico desses trabalhadores.
LUIS GUILHERME PANONE: Requerimentos: - 04/19, requer ao
Prefeito Municipal que informe qual o critério utilizado para escolha das
vias de nosso Município que estão recebendo recapeamento asfáltico,
bem como o motivo pelo qual as ruas dos bairros não foram atendidas
com tal benfeitoria; - 05/19, solicita ao Poder Executivo que envie a esta
Casa de Leis relatório detalhado das multas ambientais aplicadas no ano
de 2018. Pede, ainda, que informe quantos imóveis particulares foram
autuados no ano anterior, pormenorizando quais deles a Prefeitura
Municipal procedeu à limpeza e cobrou pelo serviço realizado. Indicação:
- 06/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a doação dos
equipamentos que serão retirados da academia da terceira idade para as
entidades assistenciais do nosso Município que demonstrem interesse em
recebê-los, dentre elas a DAREVI. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Requerimento:- 06/19, solicita ao Secretário de Educação e Cultura,
Professor Marco Antonio Pratta, que, no tempestivo prazo legal, envie a
esta Casa de Leis a prestação de contas do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação – FUNDEB, referente aos anos de 2017 e 2018. Indicação:07/19, pede ao Prefeito Municipal ações urgentes para proceder à devida
manutenção nas vias do Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, bem como do

Bairro Portal do Butiá, visando melhorar o fluxo de veículos naquela
região. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações:- 08/19, solicita
à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN que estude a
possibilidade de proibir o estacionamento em um dos lados da Rua
Sebastião Lacerda, e, também, que a via seja de mão única de direção, a
fim de disciplinar o trânsito. - 09/19, requer a Poder Executivo que realize
o recapeamento asfáltico na Rua Talé Fabrício, no Bairro Santa Cruz.
Havendo a impossibilidade de efetuar o serviço, pede que promova
operação tapa-buracos no local, a fim de sanar temporariamente a queixa
dos moradores daquela região. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: 10/19, encaminha ao Chefe do Poder Executivo anteprojeto de lei que cria
no âmbito do Município de Descalvado o Programa “Maio Amarelo”, de
conscientização sobre a importância de se prevenir e reduzir os acidentes
de trânsito e dá outras providências. VAGNER BASTO: Requerimento:
07/19, requer ao Prefeito Municipal que envie a esta Casa de Leis cópia
reprográfica do processo integral da demolição da casa da CDHU, situada
no Bairro Parque Morada do Sol, e, também, informações sobre a
destinação dos restos de entulhos daquela obra. Indicações:- 11/19,
indica ao Chefe do Poder Executivo estudos visando à regulamentação
dos “espaços de lazer” situados no Município de Descalvado, destinados
à locação, tendo em vista que muitos estão localizados em bairros
predominantemente residenciais.- 12/19, pede ao Poder Executivo
medidas para intensificar a sinalização de trânsito na Rua Presidente
Kennedy, defronte do CEME – Centro de Especialidades Médicas, bem
como a abertura de uma nova entrada naquela Unidade, através das ruas
laterais ao prédio, a fim de oferecer maior segurança aos pacientes.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Luis Guilherme Panone; Daniel Bertini;
Pr. Adilson Gonçalves; Débora Cabral; Luiz Carlos Vick Francisco; Vagner
Basto; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Argeu Donizetti Reschini; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; 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
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Reschini solicitou
regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 006/2019,
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a inclusão de
dispositivos na Lei n.º 4.231, de 05 de setembro de 2018, Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2019, prestando, para tanto, 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. Antes da votação
do pedido de urgência especial, o Presidente esclareceu que é necessário
o voto favorável da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, 06 votos,
para aprovação do pedido. Não havendo oradores inscritos, colocou em
votação o pedido de regime de urgência especial, o qual foi aprovado por
unanimidade de votos. Após, o 1º Secretário fez a leitura dos pareceres.
Ato contínuo, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os

vereadores se inscreverem a favor ou contra o projeto. O Vereador
Reschini manifestou-se a favor da matéria. Em votação, o Projeto de Lei
do Executivo n.º 006/2019 foi aprovado por unanimidade de votos.
MOÇÃO DE PESAR APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL:O Vereador Vick Francisco pediu votação em regime de
urgência especial para a Moção de Pesar n.º 01/2019, de sua autoria, que
externa consternação e manifesta solidariedade, em face da tragédia
ocorrida em Brumadinho-MG, ocasionada pelo rompimento da barragem
da Mineradora Vale na Mina Córrego do Feijão, que resultou em impactos
severos principalmente com a perda de vidas e desestruturação de toda
uma comunidade, além de reflexos no emocional de todo país e da
comunidade internacional. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos
para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o pedido de regime
de urgência especial. Ninguém se manifestou. Não havendo oradores
inscritos, colocou em votação o pedido de regime de urgência especial, o
qual foi aprovado por unanimidade de votos. Após, o 1º Secretário fez a
leitura do parecer. Ato contínuo, o Presidente abriu o prazo de 30
segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra a moção.
Ninguém se manifestou. Em votação, a Moção de Pesar n.º 01/2019 foi
aprovado por unanimidade de votos, sem discussão e em única votação,
em regime de urgência especial. Por fim, o Presidente informou que a
próxima sessão ordinária será realizada no dia 11 de fevereiro de 2019,
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.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

