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

19ª Sessão Ordinária
Data: 10 de junho de 2019, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................10 de junho 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 Daniel Bertini 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 24/2019, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete
financeiro do mês de maio do corrente exercício, referente às contas
deste Legislativo. - Ofício do Secretário Geral da Mesa do Senado
Federal, informando o encaminhamento da Moção de Apelo
n.º
01/19, à Comissão de Assuntos Sociais para juntada ao Projeto de Lei da
Câmara n.º 115, de 2017, que “dispõe sobre a impenhorabilidade de bens
de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia”.II – VETO DE
AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL LIDO NA ÍNTEGRA PARA
CONHECIMENTO DO SOBERANO PLENÁRIO: O 1º Secretário fez a
leitura, na íntegra, do Veto integral apresentado ao Projeto de Lei n.º
29/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a jornada de
trabalho de emprego público de psicólogo, para pleno conhecimento do
Soberano Plenário. Após, informou que o projeto vetado deverá ser
apreciado pela Câmara dentro do prazo de trinta dias a contar desta
Sessão, em uma só discussão, considerando-se aprovado se obtiver o
voto favorável da maioria absoluta de seus membros. Esgotado sem
deliberação o prazo estabelecido acima, o veto será colocado na Ordem
do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua

votação final. III – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO
DE DELIBERAÇÃO: - 50/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
à dotação orçamentária, no valor de R$ 6.96, que visa abranger a
Diretoria de Recursos Hídricos do Município de Descalvado, para
devolução dos rendimentos de aplicação financeira no exercício de 2019.
IV - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 16/19, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone,
regulamenta, no âmbito do Município de Descalvado, o procedimento para
realização de Audiências Públicas, determinando a realização das
mesmas após às 19:00 horas, na forma que especifica. V – MOÇÕES DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADAS DE DELIBERAÇÃO: - 06/19, de
autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula a Ilustríssima
Senhora Maria Célia Cavalheiro Martinelli pelo notável trabalho realizado
como Professora de Artes e como Preletora da Seicho No Ie e,
especialmente, pela representatividade de suas obras que levam consigo
o nome de Descalvado, sempre com grande destaque e sucesso. - 07/19,
de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, congratula a equipe de
Descalvado pelo Vice-Campeonato na Taça EPTV de Futsal Central,
demonstrando garra, dedicação e amor pelo esporte e enaltecendo o nome de
nossa cidade no cenário regional. VI – MOÇÃO DE APOIO CONSIDERADA
DE DELIBERAÇÃO: - 02/19, de autoria do Vereador Sebastião José
Ricci, manifesta apoio à aprovação do Projeto de Lei n.º 143/2018, que
tramita no Senado Federal e estabelece que os exames relacionados ao
diagnóstico de neoplasia maligna sejam realizados no prazo de 30 (trinta)
dias, visando oferecer à população um acesso mais célere aos resultados
e, sobretudo, aumentar as chances de cura. VII – PROPOSITURAS
LIDAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 251/19, requer
ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social que envidem esforços junto às esferas estadual e federal para a
construção de mais casas populares em nosso Município, em prol das
inúmeras famílias carentes que estão aguardando o benefício. - 252/19,
encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, anteprojeto de lei que assegura matrícula para pessoas com
deficiência locomotora na escola pública municipal mais próxima de suas
residências, na forma que especifica. - 253/19, solicita ao Poder Executivo
que estude a possibilidade de adquirir notebooks para serem utilizados
pelos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino em sala de aula,
levando em conta que a tecnologia se faz cada vez mais necessário no
processo de ensino e aprendizagem. CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação: - 254/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, a implantação de holofotes no minicampo do
CLT “Daltayr Anacleto Pozzi”, bem como a colocação de suporte com
rede ou tela em todo o seu perímetro, consoante aduz. DANIEL BERTINI:
Indicações: - 255/19, requer ao Poder Executivo que estude a viabilidade
de oferecer o transporte coletivo para as cidades de Porto-Ferreira e São
Carlos, em benefício dos cidadãos que necessitam se deslocar
diariamente a esses Municípios para trabalhar, conforme especifica. 256/19, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo para que tome
providências no sentido de proibir o trânsito de veículos pesados na
Vicinal “Vito Gaia Puoli”, tendo em vista que frequentemente as carretas
não conseguem contornar a curva daquela estrada, podendo causar
graves acidentes. DÉBORA CABRAL: Indicações: - 257/19, indica ao
Prefeito do Município de Descalvado, Antonio Carlos Reschini, a revisão
da estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, transformando-a em autarquia, para melhorar ainda mais os
serviços prestados à população e prover a unidade de sustentabilidade
técnica e econômica. - 258/19, reivindica à Prefeitura Municipal a
colocação de placas indicativas de proibição de ruídos e som alto nos
arredores de todas as escolas municipais, estaduais e particulares de
Descalvado, em respeito à legislação e para maior tranquilidade dos
estudantes e docentes. - 259/19, pede ao Chefe do Poder Executivo que
permita a circulação de veículos do tipo Van para complementar o serviço
do transporte público, nos horários em que não passam os ônibus da
Empresa Realidade, com o objetivo de atender aos anseios da população.
LUIS GUILHERME PANONE: Indicação: - 260/19, sugere à Comissão
Municipal de Trânsito – COMUTRAN medidas para evitar a obstrução do
tráfego na Avenida Pio XII devido à circulação de veículos pesados, para
maior segurança dos motoristas e cidadãos que circulam pelo Bairro São
Sebastião. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento: - 91/19,
reitera pedido de informações ao Secretário de Educação e Cultura sobre
as obras da EMEI “Prof.º Mário Franceschini”, que está fechada há quase
dois anos para reforma e ainda não foi reativada, conforme especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 261/19, solicita à
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a pintura de faixa de
pedestres na Rua José Bonifácio, próximo à esquina com a Rua Bezerra
Paes, onde se inicia o estacionamento 45º da Praça da Igreja Matriz, com
intuito de facilitar a travessia dos transeuntes. - 262/19, reivindica ao
Chefe do Poder Executivo esforços visando dotar de iluminação pública a
Praça “8 de Setembro”, situada defronte da E.E. José Ferreira da Silva,
para segurança dos alunos do período noturno daquela instituição de
ensino, e, também, para evitar a depredação do espaço público.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 263/19, indica à
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos
a conclusão do passeio público da Rua Carlos Mayese, no Jardim Bela
Vista, com o objetivo de oferecer um local adequado e seguro para a
circulação dos pedestres naquela via bastante movimentada. - 264/19,
pede à Comissão Municipal de trânsito – COMUTRAN a pintura de faixa
de pedestre na Avenida Antônio Fregonese, defronte do Supermercado
Titi, no Bairro Santa Cruz, para maior segurança dos transeuntes e,
também,
dos
condutores
de
veículos.
VAGNER
BASTO
Requerimento: - 92/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Sr.
Antonio Carlos Reschini, que explique as razões pelas quais não foi
aplicada a recomposição de perda salarial para os Secretários Municipais
em maio, mês em que foi aprovada e sancionada a Lei Municipal n.º
4331/2019, haja vista que eles também integram o quadro dos servidores
públicos. Indicação: - 265/19, solicita ao Poder Executivo que, através da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, adotem medidas
visando o incentivo da produção agropecuária dos pequenos produtores
rurais, fomentando a geração de emprego e renda, conforme especifica.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Vagner Basto; Débora
Cabral; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luis
Guilherme Panone; 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
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 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
e 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. Por último, o Presidente informou que a próxima
sessão ordinária será realizada na próxima segunda-feira, dia 17 de junho
de 2019, com início às 19:00 horas. 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

