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

17ª Sessão Ordinária
Data: 29 de maio 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 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- .................................................29 de maio 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 Daniel Bertini para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 37/17, autoriza o Poder Executivo aprovar desdobro de
imóveis destinados a fins residenciais localizados na zona urbana, na
forma que especifica; - 39/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a
proceder abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária,
no valor de R$ 1.995,96, para indenizações e restituições; - 40/17,
autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 383,62, para
restituir pagamento de IPVA pago indevidamente; - 41/17, autoriza o
Poder Executivo Municipal a proceder abertura de créditos adicionais
especiais à dotação orçamentária, no valor de R$ 173.503,57, para
atender à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a
Secretaria de Educação e Cultura. II – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: 308/17, pede ao Prefeito Municipal a construção de prédio, em área
estratégica, a fim de abrigar, nele, uma Unidade de Saúde da Família –
USF visando atender às comunidades agrárias de Descalvado, tendo por
objetivo prestar atendimento adequado às famílias lá residentes; - 309/17,

pede à Secretaria de Educação e Cultura que institua a “Olimpíada
Estudantil de Descalvado” nas unidades de ensino da rede pública
municipal, no mês de julho, com a finalidade de despertar o interesse pelo
esporte e promover a integração dos alunos; - 310/17, encaminha ao
Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto
de Lei que insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Descalvado a “Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Câncer de
Pele”, a ser realizada, anualmente, na última semana do mês de
novembro. CARLOS CESAR PAIVA: Indicações: - 314/17, solicita ao
Prefeito Municipal que entre em contato com a Agência local da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios, objetivando disponibilizar
no Parque Morada do Sol uma ou mais caixas de correios em locais
estratégicos, de modo a facilitar o uso desse serviço aos moradores
daquele populoso bairro. - 315/17, pede ao Prefeito Municipal que estude
a possibilidade de oferecer cursos de computação gratuitos para pessoas
da terceira idade residentes em nosso município, conforme especifica.
DANIEL BERTINI:Requerimento: - 50/17, requer à Secretaria Municipal
de Saúde que informe o motivo pelo qual o “Teste da Orelhinha”, realizado
em recém-nascidos, vem sendo cobrado dos pais, visto que a Lei Federal
n.º 12.303/2010, garante a realização gratuita do exame em todos os
hospitais e maternidades. Indicação: - 306/17, reivindica ao Prefeito
Municipal estudos junto à Empresa de Transporte “Expresso Descalvado”,
no sentido de solucionar o problema quanto ao estacionamento de
veículos pesados ao longo da Avenida Bom Jesus, visto que além de
prejudicar o trânsito, causa grandes incômodos aos moradores daquela
região, conforme especifica. DIEGO RODRIGUES DA SILVA:Indicação:
- 312/17, requer ao Poder Executivo que determine a execução dos
serviços necessários na estrutura do Velório Municipal “Accácio Rusca”,
pois o local precisa de reforma geral para melhor acolher aos familiares
que o utilizam em momentos tão delicados.- 313/17, pede ao Prefeito
Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que envide esforços para que
seja colocada em funcionamento a “Casa do Leite”, uma vez que os
equipamentos já foram adquiridos para o desenvolvimento de suas
atividades.LUIS GUILHERME PANONE:Requerimento:- 53/17, requer à
Prefeitura Municipal que informe quais providências, inclusive legais,
foram tomadas com relação aos quiosques que foram invadidos no
Parque Linear “Brazilina Ravasi Rischini”, localizado ao lado da antiga
Estação
Ferroviária
da
FEPASA.LUIZ
CARLOS
VICK
FRANCISCO:Requerimentos:- 51/17, solicita ao Prefeito Municipal, Sr.
Antonio Carlos Reschini, que informe a esta Casa de Leis qual o valor
atual da dívida da Associação da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Descalvado, bem como qual a natureza de tais
pendências financeiras.- 52/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo
que informe a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, se os
servidores públicos municipais receberão o percentual referente à
recomposição de perda salarial dos anos de 2014 e 2015, consoante
aduz. Indicação:- 307/17, pede ao Prefeito Municipal que entre em

contrato com a Academia da Força Aérea – AFA, de Pirassununga-SP,
reforçando a solicitação do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco para
apresentação de show aéreo da “Esquadrilha da Fumaça” em nossa
cidade, na semana de festividades em comemoração ao aniversário de
Descalvado.PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicação:- 316/17,
reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
determine a execução dos serviços de melhorias no Centro de Saúde
“Vital Brazil”, visando oferecer espaço e estrutura que supram às
necessidades dos usuários e servidores daquele local.- 317/17, pede ao
Poder Executivo a adoção das medidas necessárias objetivando criar o
Departamento Municipal de Trânsito, com a finalidade de possibilitar o
recebimento de recursos provenientes de infrações de trânsito, que
podem ser aplicados em benfeitorias para o Município.REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 319/17, requer ao Poder Executivo
medidas urgentes visando proceder reforma geral no prédio que abriga a
EMEI “Dr. Luiz Dias Alvarenga”. Além disso, solicita que seja construída
uma área grande e coberta destinada à prática de atividades esportivas,
protegendo
as
crianças
das
intempéries.SEBASTIÃO
JOSÉ
RICCI:Indicação:- 311/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que institui o
“Programa Municipal de Incentivo às Indústrias Caseiras” no âmbito do
Município
de
Descalvado,
consoante
aduz.VAGNER
BASTO:Requerimento:- 54/17, requer ao Secretário de Saúde, Sr.
Wander Boneli, que informe a este Legislativo a carga horária dos
médicos atuantes na rede pública municipal, pormenorizando suas
escalas de trabalho em cada unidade de saúde, conforme
especifica.Indicações:- 318/17, pede ao Prefeito Municipal estudos
visando à construção de barreira de contenção no Bosque do Tamanduá,
tendo por objetivo evitar que as águas da chuva atinjam a parte baixa do
bairro, causando transtorno a seus moradores.- 320/17, indica ao Chefe
do Poder Executivo que estude a viabilidade de incluir no contrato do novo
plano de saúde dos servidores públicos municipais, especificação para
que os exames laboratoriais sejam realizados em clínicas do Município de
Descalvado.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Sebastião José Ricci; Daniel Bertini;
Argeu Donizetti Reschini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Paulo Afonso
Gabrielli Filho; Diego Rodrigues da Silva; Vagner Basto; Luis Guilherme
Panone; 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
VETO INTEGRAL ACOLHIDO PELO SOBERANO PLENÁRIO: Veto
Integral ao Projeto de Lei n.º 04/17, de autoria do Vereador Daniel
Bertini, regulamenta o §2º do Artigo 98, da Lei n.º 3.390, de 15 de

dezembro de 2010, que aprova o Código Tributário do Município de
Descalvado e dá outras providências. O 1º Secretário informou que as
razões que ensejaram o veto já foram lidas em Plenário. Antes da votação
do veto, o Presidente esclareceu que, conforme a Lei Orgânica, é
necessário o voto da maioria absoluta, isto é, 06 vereadores, para rejeitar
o veto. Não havendo mais oradores inscritos, colocou em votação o Veto
integral ao Projeto de Lei 04/2017, de autoria do Vereador Daniel Bertini, o
qual foi acolhido por unanimidade de votos pelo Soberano Plenário.
Assim, o Presidente informou que o Projeto de Lei n.º 04/17 será
arquivado. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 35/17,
autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 32.269,96, para
compra de produtos alimentícios da Merenda Escolar. MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO
APROVADA
POR
UNANIMIDADE,
SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 05/17, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, congratula o Meritíssimo Juiz Federal,
Excelentíssimo Doutor Sérgio Moro, pela luta incessante em desmontar o
maior esquema de corrupção da história do Brasil, em especial os crimes
de lavagem de dinheiro, apurando o envolvimento de grandes
empresários e renomados políticos, conforme especifica. O Presidente
informou que próxima sessão ordinária será realizada no dia 05 de junho
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

