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

2ª Sessão Ordinária
Data: 11 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 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................11 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 Pr. 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 07/19, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete
financeiro do mês de janeiro do corrente exercício, referente às contas
deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar. - Ofício Especial n.º 35/19, subscrito pelo Coordenador
do PROCON de Descalvado, Sr. Ademir Antonio Colombo, informando as
providências tomadas com relação à fiscalização dos postos
revendedores de combustíveis, bem como das agências bancárias deste
Município, quanto ao tempo de espera dos clientes. II – PROJETOS DE
DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: 03/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, concede Título
de Cidadão Honorário de Descalvado ao Senhor José Roberto Pizzato; 04/19, de autoria da Vereadora Débora Cabral, concede Título de Cidadã
Honorária de Descalvado à Senhora Patrícia Ribeiro Campos Corrêa. 05/19, de autoria da Vereadora Débora Cabral, concede Título de Cidadão
Honorário de Descalvado ao Senhor Romualdo de Souza Corrêa. - 06/19,
de autoria da Vereadora Débora Cabral, concede Título de Cidadã
Honorária de Descalvado à Senhora Maria de Lourdes Pedroso. III –
MOÇÃO DE REPÚDIO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 01/19, de
autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta repúdio à CPFL

– Companhia Paulista de Força e Luz, em virtude dos cortes de energia
elétrica realizados na região central da cidade, em dia e horário comercial,
demonstrando total desrespeito aos comerciantes e consumidores
descalvadenses. IV – PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR ADILSON
GONÇALVES: Indicações: - 16/19, indica à Secretaria Municipal de
Saúde a criação de um Centro de Saúde exclusivo para atendimento da
terceira idade, com especialidades médicas em geriatria, gerontologia,
ortopedia, entre outros, com o intuito de assegurar o bem-estar dos idosos
da nossa cidade. - 17/19, pede ao Prefeito Municipal que disponibilize
sinal de internet “wi-fi” gratuito em locais públicos do Município, como as
praças e a rodoviária, uma vez que a conexão tem se tornado cada vez
mais necessária dentro do ambiente social, conforme especifica. - 18/19,
solicita ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que
realize estudos visando a implantação de semáforos na Avenida Bom
Jesus, haja vista o intenso fluxo de veículos naquela via, principalmente
nos horários de pico. ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicação: - 20/19,
requer ao Poder Executivo a concessão imediata da “licença-prêmio” aos
servidores que possuem moléstia grave comprovada por meio de laudo
pericial. Pede, ainda, a adoção de medidas para que as faltas para
tratamento de doença, justificadas com atestado médico, não sejam
computadas para efeito da aquisição do benefício. CARLOS CESAR
PAIVA: Indicação: - 20/19, reivindica ao Prefeito Municipal o retorno do
“Café da Manhã Solidário”, que foi suspenso no ano de 2014 com a
promessa de reestruturação, e até o presente momento não foi retomado,
valendo-se destacar que muitos cidadãos eram atendidos pelo programa,
sendo-lhes servida a primeira e principal refeição do dia: o café da manhã.
DANIEL BERTINI: Requerimentos: - 08/19, solicita ao Poder Executivo
informações referentes às madeiras oriundas da poda de galhos e
extração legal de árvores, que se encontravam nas proximidades do
Canil/Gatil Municipal, pois a Lei 3.336, de 31 de agosto de 2010, prevê a
doação das mesmas para as Entidades Assistenciais do Município. 09/19, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, que informe se os pontos eletrônicos da Prefeitura Municipal
estão em pleno funcionamento, tendo em vista que alguns necessitam de
manutenção ou substituição, motivo pelo qual a marcação manual ainda
permanece em alguns setores. LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimentos:- 10/19, requer ao Prefeito Municipal informações sobre o
funcionamento efetivo do prontuário eletrônico na rede municipal de
saúde. Pede, ainda, seja implantado sistema que possibilite que os
exames e atendimentos realizados na Santa Casa e no Pronto Socorro
sejam acessados pelos médicos nas unidades básicas de saúde; - 11/19,
solicita ao Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, envie a esta
Casa de Leis cópia integral de todos os contratos e termos de prorrogação
firmados com a Empresa “CEBI Informática”, do período compreendido de
janeiro de 2017 até a presente data. Indicação: - 21/19, indica ao Chefe
do Poder Executivo que passe a controlar a jornada de trabalho dos
servidores que ocupam cargos comissionados por meio de ponto
eletrônico digital, como forma de zelar pela eficiência do trabalho prestado
por esses funcionários, conforme especifica. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Requerimento: - 12/19, requer ao Poder Executivo
informações sobre a previsão para o cumprimento das “Emendas
Cidadãs”, das quais foram destinados recursos financeiros para instalação
de novos pontos de ônibus com assentos e cobertura, entre outras
benfeitorias. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicações: - 22/19,

pede ao Prefeito Municipal os serviços de manutenção e melhorias na
Estrada DVC – 040, que interliga os Bairros Butiá e Ricardo Cesar, em
prol das atividades empresariais e agrícolas, bem como dos moradores
daquela região. - 23/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que
disponibilize aos empresários os pontos de embarque e desembarque de
passageiros que são levados pela Municipalidade até outras cidades da
região para exames e consultas, para que empresas cuidem desses
locais, mediante a instalação de coberturas, assentos e manutenção, com
o intuito de proporcionar mais conforto e segurança aos usuários.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 24/19, solicita ao
Prefeito Municipal a aquisição de “Kit CIPA” completo para o Ginásio de
Esportes “Oswaldo Cardoso”, tendo em vista que se trata de equipamento
indicado para prestar atendimento em situações de emergência em locais
onde exista grande concentração de pessoas; - 25/19, requer ao Chefe do
Poder Executivo que determine ao setor competente o recapeamento
asfáltico das Ruas Padre José Gaspar e Washington Luiz, no Bairro São
Sebastião, pois as vias se encontram bastante danificadas, causando
transtornos aos seus moradores. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: 26/19, encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação da Campanha Educativa de
Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), e dá outras
providências. VAGNER BASTO: Indicações: - 27/19, pede ao Poder
Executivo a instalação de ar-condicionado na sala odontológica da
Unidade de Saúde da Família - USF, do Bairro São Sebastião, em prol
dos profissionais e pacientes que recebem atendimento naquele local;
- 28/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos
Reschini, que proceda a doação das áreas situadas ao entorno da Escola
SESI, a fim de que a instituição possa aumentar suas instalações, em
benefício dos alunos da nossa cidade; - 29/19, requer ao Prefeito
Municipal e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos a limpeza do antigo espaço utilizado como aterro
sanitário, uma vez que o local ainda possui grande quantidade de lixo,
causando sérios danos ambientais.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Sebastião José Ricci; Paulo Afonso
Gabrielli Filho; Pastor Adilson Gonçalves; Vereador Daniel Bertini; Luis
Guilherme Panone; Vagner Basto; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e, por fim,
Luiz Carlos Vick Francisco. 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
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 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. - 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. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO APROVADO POR

UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 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. PROJETO DE RESOLUÇÃO
APROVADO PELA MAIORIA DOS VEREADORES, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 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. O Vereador Bertini fez uso da
palavra para manifestar-se contra o projeto, concedendo aparte aos
Vereadores Pastor Adilson, favorável, Panone, contrário, Gabrielli Filho,
contrário, e Vick Francisco, favorável. Após, o Vereador Gabrielli Filho
novamente manifestou-se contra, concedendo aparte ao Vereador Pastor
Adilson, favorável, e ao Vereador Basto, contrário. Em votação, os
Vereadores Gabrielli Filho, Rodrigues da Cruz, Bertini, Basto e Panone
votaram contra o projeto de resolução; já os Vereadores Cabral, Paiva,
Pastor Adilson, Vick Francisco e Argeu Donizetti Reschini votaram
favoráveis. Havendo empate, conforme dispõe o Art. 16, III, o Presidente
desempatou, votando favorável. Assim, o Projeto de Resolução 01/2019
foi aprovado pela maioria. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 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. O Presidente manifestou-se acerca da matéria. Em votação,
o Projeto n.º 114/2018 foi aprovado por unanimidade de votos. Por fim, o
Presidente informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia
18 de fevereiro de 2019, próxima segunda-feira, às 18:00 horas, conforme
disposto no Regimento Interno. Assim, o Presidente encerrou a presente
sessão, e concedeu a palavra ao Deputado Estadual Júlio Cesar, que se
colocou à disposição do Município de Descalvado. Enfim, 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 audiovisual, conforme Resolução n.º 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

