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

17ª Sessão Ordinária
Data: 27 de maio 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 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................27 de maio 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 a Vereadora Débora Cabral para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE

I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 49/19,
dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais às dotações orçamentárias no
valor de R$ 889,992,00 (oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e dois
reais) e visa abranger a diversas Diretorias da Estrutura Orçamentária, bem como o
Legislativo Municipal, para atender à nova classificação contábil em consonância com
as instruções do Tesouro Nacional. II– PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 11/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o “Dia
Municipal de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti”, a ser comemorado, anualmente,
no dia 2 de dezembro. III – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO
DE DELIBERAÇÃO: - 07/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, institui
a Medalha “Atletas do Futuro”, a ser concedida às equipes campeã e vice-campeã do
Campeonato de Futebol de Descalvado “Galinho de Ouro”, na forma que especifica. IV
– MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 05/19, de
autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, congratula a equipe de odontologia
do Município de Descalvado pela conquista da etapa estadual do Prêmio Nacional
CFO 2018 Saúde Bucal, em reconhecimento ao trabalho sério e eficiente desenvolvido
com os pacientes da nossa cidade. V – PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR ADILSON

GONÇALVES: Indicações: - 221/19, indica à Comissão Municipal de Trânsito
(COMUTRAN) a pintura de faixa de pedestres alinhada à guia rebaixada para
cadeirantes, defronte da USF “Renan Ignácio Alonso”, na Avenida Independência, bem
como a construção de passagem, com bloquetes, no canteiro central, para que os
cadeirantes possam dispor de completa mobilidade e segurança. - 222/19, solicita ao
Chefe do Poder Executivo que envide esforços no sentido de trazer ao Município de
Descalvado o Castramóvel, um veículo especializado que se instala na cidade para
esterilizar cães e gatos, garantindo o controle devido dos animais domésticos.
CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 223/19, pede ao Excelentíssimo Prefeito do
Município de Descalvado, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine a colocação
de dispositivos de segurança em caixas d’água e poços artesianos, de modo a impedir
o acesso a crianças e jovens, ficando a entrada permitida exclusivamente para
funcionários e responsáveis, conforme especifica. DANIEL BERTINI: Indicações: 224/19, reivindica à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos a pintura de faixas de pedestres nas proximidades do Velório
Municipal, para maior segurança de pedestres e motoristas naquela região. - 225/19,
pede ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, Profº Marco Antonio Prata, a
implantação de pontos eletrônicos nas Creches, Escolas Municipais de Ensino Infantil
(EMEIs) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), para maior segurança
dos funcionários e transparência da gestão pública municipal. DÉBORA CABRAL:
Requerimentos: - 81/19, reivindica ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, maior celeridade na votação de todos os projetos do Poder
Executivo, principalmente a reforma da Previdência, a reforma tributária e todas as
reformas necessárias para o desenvolvimento econômico e social do nosso País. 82/19, requer ao Excelentíssimo Presidente do Senado, Senador Davi Alcolumbre,
maior agilidade na votação de todos os projetos do Poder Executivo, principalmente a
reforma da Previdência, a reforma tributária e todas as reformas necessárias para o
desenvolvimento econômico e social do nosso país. - 83/19, solicita ao Governador do
Estado de São Paulo, Excelentíssimo Sr. João Dória, que adote medidas emergenciais
visando à regularização do fornecimento de medicamentos de alto custo aos
Municípios, para que não comprometa a saúde dos pacientes. LUIS GUILHERME
PANONE: Requerimentos: - 84/19, pede ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio
Carlos Reschini, informações sobre os pagamentos efetuados ao Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Descalvado, do período compreendido de janeiro de
2018 até a presente data, conforme especifica. - 85/19, requer ao Prefeito do Município
cópia do projeto do muro de arrimo que está sendo construído entre as duas vias da
Avenida das Flores, no Parque Morada do Sol, bem como das plantas de desenhos,
memorial de cálculo e anotação de responsabilidade técnica (ART) do projetista e do
responsável pela obra. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Indicações: - 226/19,
reivindica ao Poder Executivo que ceda um local adequado para a instalação de um
espaço de treinamento de tiro intitulado “Centro de Treinamento para Preservação da
Vida”, que será liderado pelo comandante da Polícia Militar, Capitão Daniel do Amaral
Veiga, tendo em vista sua disponibilidade e preparo para treinar os policiais com todo
equipamento cedido pela Polícia Militar. - 227/19, solicita ao Prefeito Municipal a
implantação de ciclovia na Perimetral Cesar Martinelli, no trajeto compreendido entre o
Jardim Ricardo Cesar e o Bairro São Sebastião, bem como na Rua Mário Bonitatibus,
com o intuito de melhorar a mobilidade urbana e de integrar duas regiões distantes do
Município. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicação:- 228/19, pede ao
Excelentíssimo Prefeito do Município de Descalvado, Senhor Antonio Carlos Reschini,
a instalação de redutores de velocidade na Avenida Antonio Fregonese, de modo a
minimizar os riscos de acidentes.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicações:229/19, requer ao Poder Executivo que determine ao setor competente a elevação da

“valeta” existente no cruzamento da Rua Coronel Arthur Whitaker com a Rua Coronel
Antonio Alves Aranha, com o objetivo de melhorar o trânsito na região central da nossa
cidade. - 230/19, indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
providencie a elevação da “valeta” existente no cruzamento da Avenida Bom Jesus
com a Rua Treze de Maio, para maior segurança no trânsito, além de evitar danos aos
veículos que por lá passam. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicações:- 231/19, reivindica
ao Diretor de Esportes, Lazer e Turismo, Prof.º Roberto Bonani de Souza, a limpeza e
reforma do campo de malha existente no Centro de Lazer do Trabalhador do Bairro
Santa Cruz, com vistas a reativá-lo, em atendimento às postulações dos moradores da
região, adeptos do referido desporto. - 232/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo a
adoção de medidas visando reativar o Conselho Municipal de Segurança Pública e
Defesa do Cidadão no Município de Descalvado - COMSEP, nos termos das Leis
Municipais
números
2.542/2.005
e
4.011/2016.
VAGNER
BASTO
Indicação:- 233/19, indica ao Secretário Municipal de Saúde, Wander Bonelli, que seja
feito em nosso Município o credenciamento de prestadores de serviços de assistência
à saúde, como, por exemplo, fisioterapia e exames laboratoriais, de modo que tais
profissionais possam prestar serviços à Prefeitura Municipal, atendendo, assim, a
demanda existente na área de saúde, em benefício da população. - 234/19, indica ao
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Valdecir Marcolino, que
faça, em caráter emergencial, a reforma e a ampliação da estação elevatória de
tratamento de esgoto do Bairro Bosque do Tamanduá, conforme especifica. - 235/19,
solicita ao Prefeito Municipal que determine a limpeza e manutenção da área verde
existente no Bairro Bosque do Tamanduá, evitando a proliferação de animais
peçonhentos, em prol da saúde e segurança dos moradores daquela região.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Pr. Adilson Gonçalves;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Vagner Basto; Débora Cabral; Luis
Guilherme Panone; Paulo Afonso Gabrielli Filho; e, por fim, Luiz Carlos
Vick Francisco. O pronunciamento na íntegra dos Vereadores encontrase em registro audiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro
de 1.998.
ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANMIDADE DE VOTOS,
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 48/19, dispõe sobre a abertura de Crédito
Adicional Especial às dotações orçamentárias no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), visando atender à Divisão de Saúde, para o pagamento de contrapartida na
aquisição de uma ambulância. Em discussão, o Vereador Rodrigues da Cruz
manifestou-se favorável, concedendo aparte ao Vereador Bertini, também a favor. Em
votação, o Projeto n.º 48/19 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE
RESOLUÇÃO REJEITADO PELA MAIORIA, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 02/19, de autoria dos Vereadores Luiz Carlos Vick Francisco, Pastor Adilson
Gonçalves, Argeu Donizetti Reschini, Débora Cabral e Reinaldo Rodrigues da Cruz,
que dá nova redação ao inciso I, do Artigo 31, da Resolução n.º 01/2018 (Novo
Regimento Interno), alterando o dia da reunião das comissões para o primeiro dia útil
de cada semana, com início às 18:00 horas. Em discussão, a Vereadora Cabral
encaminhou a propositura à votação. Os Vereadores Rodrigues da Cruz e Bertini
manifestaram-se contra o projeto. Em votação, os Vereadores Basto, Panone,
Rodrigues da Cruz, Bertini e Gabrielli Filho votaram contra o projeto. Já os vereadores

Reschini, Cabral, Vick Francisco, Pastor Adilson e Paiva votaram a favor. Havendo
empate, o Presidente, de conformidade com o Regimento Interno, desempatou,
votando contra a proposição. Assim, o Projeto de Resolução 02/19 foi rejeitado pela
maioria. PROJETO DE RESOLUÇÃO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 03/19, de autoria dos Vereadores Luiz
Carlos Vick Francisco, Pastor Adilson Gonçalves, Argeu Donizetti Reschini e Débora
Cabral, que dá nova redação ao inciso I, do Artigo 95, da Resolução n.º 01/2018 (Novo
Regimento Interno), alterando o horário de início das sessões ordinárias para às 19:00
horas. MOÇÃO DE REPÚDIO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 05/19, de autoria do Vereador Luis Guilherme
Panone, manifesta repúdio ao fechamento da agência do Ministério do Trabalho em
Descalvado, em prejuízo dos trabalhadores descalvadenses, que precisarão se
locomover a cidades da região em busca de atendimento. Em discussão, o Vereador
Panone, autor da moção, usou da palavra para encaminhá-la. Na sequência, o
Vereador Vick Francisco manifestou-se a favor da matéria. Em votação, todos os
vereadores aprovaram a Moção de Repúdio n.º 05/19. Por último, o Presidente
informou que, em virtude da aprovação do Projeto de Resolução n. 03/19,
a próxima sessão ordinária será realizada na próxima segunda-feira, dia
27 de maio de 2019, com início às 19:00 horas. Ainda, informou que agora
após a sessão será outorgada a Moção de Congratulação n.º 28/18, de
autoria do Vereador Vick Francisco, ao ilustríssimo Capitão da Reserva do
Exército, Sr. Irineu Francisco Guandalini. Nada mais havendo para ser
tratado, 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 audiovisual, 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

