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

18ª Sessão Ordinária
Data: 04 de junho 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 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................04 de junho 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 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 – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 49/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 252,45, que visa abranger a
Divisão de Educação, com o objetivo de aportar recursos orçamentários por
conta da devolução do saldo remanescente de exercício anterior. - 50/18,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária,
no valor de R$ 9.485,00, que visa abranger a Divisão de Turismo, com o
objetivo de aportar recursos orçamentários por conta da criação de uma ação
que onere Material de Consumo que serão adquiridos para a realização da
71ª Cavalaria Antoniana 2018, em atendimento a Emenda Impositiva do
Vereador Vagner Basto. II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 17/18, de autoria da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, institui o Adicional de Qualificação – AQ destinado aos
servidores do quadro de pessoal do Poder Legislativo de Descalvado, o qual
visa incentivar a capacitação e qualificação dos servidores, prezando pelo

princípio constitucional da eficiência, em prol da administração pública, na
forma que especifica. III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:PASTOR
ADILSON GONÇALVES:Indicações:- 275/18, indica ao Chefe do Poder
Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que estude a possibilidade de realizar
a doação de terrenos, no bairro Bosque do Tamanduá, para famílias de baixa
renda que ainda não possuem residência própria;- 276/18, reitera solicitação
ao Prefeito Municipal para que determine a pavimentação asfáltica em trecho
da Avenida Independência, que ainda não dispõe dessa benfeitoria, nas
proximidades da escola SESI 205, em benefício dos motoristas e pedestres
que trafegam pela referida via;- 277/18, requer ao Poder Executivo esforços
no sentido de implantar uma nova represa para abastecimento no Município
de Descalvado, a fim de preparar a nossa cidade para superar possíveis
problemas
de
distribuição
de
água.ARGEU
DONIZETE
RESCHINI:Indicações:- 278/18, pede ao Chefe do Poder Executivo que
intensifique a fiscalização de veículos abandonados nas ruas da cidade,
visando à segurança da população, já que esses carros são utilizados como
esconderijo para pessoas que cometem atos ilícitos;- 279/18, solicita ao
Poder Executivo a restauração da área localizada entre as ruas Mário
Joaquim Filla e Presidente Kennedy, próximo ao Ginásio de Esportes, com a
instalação de equipamentos para academia ao ar livre, contratação de
profissional capacitado para orientação dos exercícios e toda iluminação
necessária para que o local seja utilizado, também, no período
noturno.CARLOS CESAR PAIVA:Indicações:- 280/18, reivindica ao Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que disponibilize médico geriatra na
rede municipal de saúde, em benefício dos idosos que necessitam dessa
especialidade, tão importante na atualidade;- 281/18, sugere ao Chefe do
Poder Executivo a construção de banheiros públicos nas praças centrais
“Matriz” e “Jardim Velho”, visto que são locais de muita circulação de
pessoas, inclusive, crianças e idosos, que necessitam de maior
comodidade.DANIEL BERTINI:Requerimento:- 57/18, solicita ao Poder
Executivo Municipal que, no tempestivo prazo legal, encaminhe a esta Casa
Legiferante, o cronograma pormenorizado das obras de revitalização do
canteiro central da Avenida Luiz Alton, no Parque Universitário.DEBORA
CABRAL:Indicações:- 283/18, indica ao Presidente da Câmara Municipal,
Sr. Luis Guilherme Panone, a implantação de sistema de captação de
energia solar no prédio do Poder Legislativo, como forma de gerar economia
e incentivar o uso de energia sustentável em nossa cidade;- 284/18, indica ao
Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a implantação de
sistema de captação de energia solar nos prédios públicos da
Municipalidade, como forma de gerar economia e incentivar o uso de energia
sustentável.LUIS GUILHERME PANONE:Indicação:- 285/18, requer ao
Poder Executivo que solicite à Câmara Municipal a devolução antecipada da
sobra do duodécimo para cumprimento imediato de parte das Emendas
Impositivas, propostas pelos vereadores desta Casa de Leis e devidamente
inseridas na Lei Orçamentária;- 286/18, reivindica ao Prefeito Municipal que
conceda licença prêmio, em pecúnia e de modo parcelado, aos servidores
públicos municipais que assim desejarem, com o objetivo de regularizar os
pedidos já formulados, visto que lhes é de direito tal benefício, conforme
especifica. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Indicações:- 287/18, pede ao
Chefe do Poder Executivo o asfaltamento do trecho compreendido entre a
Rua Silvio Schirolli e Avenida Pio XII, no bairro São Sebastião, ao lado do
prédio da Tapelux, possibilitando a passagem dos pedestres e veículos pelo
local;- 288/18, solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de
implantar incubadora de empresas em Descalvado, que consiste em um
mecanismo que estimula a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas
empresas, oferecendo suporte técnico, gerencial e formação complementar
do empreendedor.PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicações:-

289/18, reivindica ao Prefeito Municipal que torne preferencial a Rua Alfredo
Sabongi, no Parque Universitário, no cruzamento com as Ruas Nelson Luiz
Villa e Sebastião Roberto Traldi, com o objetivo de tornar o trânsito seguro
para os condutores e transeuntes;- 290/18, requer ao Chefe do Poder
Executivo que determine a manutenção nas vias públicas do bairro Butiá,
tornando o local mais acessível e seguro, tendo em vista o fluxo intenso de
veículos naquela região, inclusive os de grande porte;- 291/18, solicita ao
Poder Executivo a construção de um pátio coberto nas dependências do
Ginásio de Esportes, destinado a atividades como: ginástica, dança, judô,
tênis de mesa, entre outras, a fim de oferecer a população um local
adequado para a prática de diversas modalidades esportivas.REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ:Indicações:- 295/18, requer ao Prefeito Municipal
que, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, estude a
possibilidade de oferecer ônibus para os alunos do EJA – Educação de
Jovens e Adultos, que estudam na EMEF “Professora Maria Sylvia Traldi de
Marco” no Bairro Morumbi, conforme especifica;- 296/18, indica ao Chefe do
Poder Executivo que promova o término do passeio público na Rua Carlos
Mayese, no Jardim Bela Vista, com o objetivo de oferecer um local adequado
e seguro aos pedestres que transitam naquela via bastante movimentada,
conforme especifica. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Requerimento:- 58/18,
requer ao Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Rodrigo Maia,
intervenção junto às lideranças partidárias para não aprovação do aumento
dos impostos em compensação ao desconto de R$ 0,46 no litro de óleo
diesel, conforme anunciado pelo Presidente da República Michel Temer, na
forma que especifica;Indicação:- 292/18, solicita ao Prefeito Municipal a
adoção das medidas necessárias visando interligar a Rua Ézio Ângelo de
Marco, no Jardim São Francisco, com a Rua Antônio Romantini, criando um
novo
acesso
aos
moradores
daquela
região.VAGNER
BASTO:Requerimento:- 59/18, requer ao Poder Executivo que, no
tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis a relação pormenorizada
dos servidores municipais que, por ordem de direito, possuem a licença
prêmio;Indicações:- 293/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que,
através da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos, determine a manutenção da pista de atletismo do Ginásio de
Esportes, em prol da população que utiliza o espaço para praticar corrida e
caminhada;- 294/18, indica ao Prefeito Municipal a criação de um setor
jurídico para a elaboração, consulta e análise de contratos, em cada
Secretaria, tendo em vista a dificuldade da Procuradoria do Município em
atender a demanda desses serviços.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Débora Cabral Paganotto; Vagner Basto;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luis Guilherme Panone; Luiz Carlos Vick
Francisco; Daniel Bertini; e, por fim, Paulo Afonso Gabrielli Filho.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: - 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. O autor Basto 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 ao
homenageado. O autor, juntamente com os demais edis, procederam à
entrega da moção e de certificado ao homenageado. Ato contínuo, o
Presidente declarou a sessão reaberta. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO PELA MAIORIA, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Basto requereu votação
em regime de urgência especial para o Projeto de Lei n.º 50/18, que dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 9.485,00, que visa abranger a Divisão de Turismo, com o objetivo
de aportar recursos orçamentários por conta da criação de uma ação que
onere Material de Consumo que serão adquiridos para a realização da 71ª
Cavalaria Antoniana 2018, em atendimento a Emenda Impositiva do
Vereador Vagner Basto, prestando as devidas justificativas para tanto. O
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
manifestarem a favor ou contra o pedido. Nenhum vereador se manifestou.
Em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem
a favor ou contra o projeto. O Vereador Vick Francisco manifestou-se
favorável à propositura. A seguir, a Vereadora Cabral Paganotto pronunciouse contra a matéria. Já o Vereador Basto usou da palavra a favor da
propositura, com aparte do Vereador Panone, também favorável. Em
votação, o Projeto 50/18 foi aprovado em regime de urgência especial, com
voto contrário apenas da Vereadora Cabral Paganotto. Por fim, o Presidente
informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 11 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

