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

17ª Sessão Ordinária
Data: 28 de maio 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 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................28 de maio 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 Paganotto; 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 Paganotto para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I –
MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 08/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula
o Esportista Silvio Roberto Pinto de Assis pelo prêmio de 1º lugar no 28º
Congresso Brasileiro - ABQM, na categoria aberta cavalo iniciante, de Ranch
Sorting, motivo de orgulho a sua família e amigos, e, também, a nossa
população, por enaltecer o nome de Descalvado neste grande evento.II –
PROPOSITURAS
A
ENCAMINHAR:PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:Indicações:- 256/18, solicita ao Prefeito Municipal a
realização de um “Torneio de Pipas e Papagaios” entre os bairros da
cidade, como forma de estimular a interação entre os munícipes, através
de uma atividade sadia e com baixo custo;- 257/18, requer ao Poder
Executivo esforços no sentido de manter uma casa na cidade de Barretos,
para estadia dos pacientes da nossa cidade que estão em tratamento no
Hospital do Câncer, de modo que não precisem mais viajar diariamente

para realizar os procedimentos médicos;- 258/18, pede ao Chefe do Poder
Executivo que estude a possibilidade de conceder “Passe Livre” aos
estudantes que fazem uso do transporte público para se deslocarem até a
escola, tornando mais acessível a educação para crianças e
jovens.ARGEU DONIZETE RESCHINI:Indicações:- 259/18, reivindica ao
Prefeito Municipal que determine a execução dos serviços de
infraestrutura urbana entre as Ruas Orlando Marcatto e Nicolau Antonio
Lobo, no bairro Morumbi. Pede, ainda, seja realizada a manutenção e
limpeza nas vias públicas localizadas no entorno da EMEF “Prof.ª Maria
Sylvia Traldi de Marco”, principalmente defronte o portão de carga e
descarga de materiais e merenda;- 260/18, sugere ao Poder Executivo a
construção de ponto de ônibus, com bancos e cobertura, defronte a
agência da Previdência Social - INSS, na Rua Presidente Kennedy, bairro
Novo Jardim Belém, visando oferecer maior comodidade aos cidadãos
que se dirigem ao local.CARLOS CESAR PAIVA:Indicações:- 261/18,
solicita ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a
implantação de holofotes no mini campo do Ginásio de Esportes, para que
o local possa ser utilizado no período noturno. Pede, também, a colocação
de suporte com tela no entorno do campo, como forma de segurar a bola
e evitar transtornos aos moradores das imediações;- 262/18, indica ao
Prefeito Municipal que determine ao órgão competente a implantação de
iluminação na Avenida Antonio Fregonese, mais conhecida como “Reta”,
em prol da segurança dos cidadãos que utilizam a via para caminhar e
andar de bicicleta.DANIEL BERTINI:Indicação:- 263/18, sugere à
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo a contratação de bombeiros e a
aquisição de todos os equipamentos necessários e exigidos para o
funcionamento de piscinas públicas, antes da inauguração da piscina do
Ginásio de Esportes, evitando, assim, transtornos futuros, na forma que
especifica;- 264/18, requer ao Prefeito Municipal a contratação de
empresa especializada na manutenção e reposição de “bloquetes” para
realizar o serviço em diversos pontos da cidade que contam com esse tipo
de material, com o objetivo de oferecer maior segurança aos usuários nas
vias e passeios públicos.LUIS GUILHERME PANONE:Indicação:265/18, solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria de
Educação e Cultura, determine a manutenção da quadra da EMEF “Profº
Francisco Fernando Faria da Cunha”, no bairro Jardim do Lago, visto que
o local é utilizado pelos alunos durante o dia e, também, pela comunidade
no período noturno.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Indicações:266/18, sugere ao Prefeito do Município que, em contato com a
Universidade Brasil, agende reunião com o coordenador do curso de
agronomia, com o objetivo de discutir métodos alternativos para a retirada
do mato das vias, tendo em vista a proibição do uso de capina química;267/18, indica ao Chefe do Poder Executivo o recapeamento asfáltico da
Avenida Lázaro Timoteo do Amaral, no bairro Santa Cruz, em prol da
segurança de motoristas e pedestres que transitam por aquela via de fluxo
intenso.PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicações:- 268/18,
requer ao Prefeito Municipal que busque medidas junto ao Governo do
Estado visando a instalação de um Polo Central do Centro “Paula Souza”
na cidade de Descalvado, na forma que especifica;- 269/18, encaminha
ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que dá nova redação ao Inciso I, do Parágrafo Único,
do Artigo 3º, da Lei n.º 3.179, de 18 de novembro de 2.009, que disciplina
em caráter excepcional e temporário a admissão efetiva e temporária de
professores da rede de ensino público do Município de Descalvado;-

270/18, reivindica o Prefeito Municipal a liberação do projeto e dos
recursos financeiros que visam à construção da quadra esportiva coberta
da EMEF “Coronel Tobias”, através de recursos da educação do próprio
município ou recursos advindos da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação – FDE, conforme especifica.REINALDO RODRIGUES DA
CRUZ:Indicações:- 271/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo
Anteprojeto de Lei que institui a “Lei Lucas Begalli Zamora”, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de curso de primeiros socorros nas escolas
públicas e particulares de ensino básico em todo o Município de
Descalvado, na forma que especifica;- 272/18, solicita ao Poder Executivo
que determine a limpeza do mato do campo de futebol de areia localizado
na Rua Brasil, no bairro Portal dos Coqueiros, com o objetivo de oferecer
um espaço seguro para que a população possa praticar o
esporte.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 273/18, reivindica ao
Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, o cadastramento de
Descalvado no programa “Vila do Esporte”, a fim de que nosso Município
receba recursos do Governo Federal para construção de área esportiva,
conforme especifica.VAGNER BASTO:Indicação:- 274/18, encaminha ao
Chefe do Poder Executivo anteprojeto de Lei que institui as olimpíadas
estudantis na rede municipal de ensino no âmbito do Município de
Descalvado e dá outras providências, visando o retorno das disputas
estudantis, e, principalmente, a promoção da inclusão social dos jovens a
partir do esporte.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Argeu Donizetti Reschini; Paulo
Afonso Gabrielli Filho; Luis Guilherme Panone; Daniel Bertini; Débora
Cabral Paganotto; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Sebastião José Ricci;
Vagner Basto; Pastor Adilson Gonçalves; 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
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 07/18, de autoria do Vereador Paulo
Afonso Gabrielli Filho, congratula efusivamente os tutores do Programa
“Vizinhança Solidária” em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à
segurança pública local, em parceria com a 3ª Cia. da Polícia Militar de
Descalvado, sob o comando do Capitão Daniel do Amaral Veiga. O autor,
Gabrielli Filho, usou da palavra para encaminhar sua proposição. Em votação, a
Moção foi aprovada por unanimidade de votos. Depois, o Presidente, com
base no Regimento Interno, suspendeu a sessão por 10 minutos para a
entrega da moção aos homenageados. O autor, juntamente com os
demais edis, procederam à entrega da moção e de certificados a cada um
dos homenageados. Por fim, o Capitão Daniel do Amaral Veiga fez uso da
palavra em agradecimento. Ato contínuo, o Presidente declarou a sessão
reaberta. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 44/18,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 40.000,00, que visa abranger a Divisão de
Saúde do Orçamento, com o objetivo de reclassificar o elemento de

despesas para melhor classificação contábil, vez que os serviços serão
realizados perlo Terceiro Setor através de Termo de Convenio para a
realização de cirurgias eletivas em acordo com o Artigo 199, Parágrafo 1º,
da Constituição Federal, de forma complementar. PROJETOS DE LEI DO
LEGISLATIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 14/18, de autoria do Vereador
Sebastião José Ricci, dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo
informar à Câmara Municipal sobre os procedimentos judiciais nos quais o
Município de Descalvado seja parte.- 15/18, de autoria de Vereador Daniel
Bertini, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Descalvado a “Semana Municipal de Luta Contra a Violência e a
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, a realizar-se na semana
do dia 18 de maio – Dia Nacional Contra a Violência e a Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, na forma que especifica. - 16/18, de
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dá nova redação ao Artigo
2º da Lei n.º 3.096, de 12 de agosto de 2009, que institui a Contribuição
Previdenciária aos servidores regidos pelo Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Descalvado.Por fim, o Presidente informou que
a próxima sessão ordinária será realizada no dia 04 de junho de 2018,
segunda-feira, com início às 18:00 horas. Informou, também, que a pauta
encerrar-se-á nesta próxima quarta-feira, às 16:00 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

