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

21ª Sessão Ordinária
Data: 24 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 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................24 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 a Vereadora Débora Cabral para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – MOÇÃO DE REPÚDIO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 06/19,
de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta repúdio às
grandes emissoras de televisão pela omissão diante do caso de
assassinato brutal do menino Rhuan, que não teve notoriedade em muitos
meios de comunicação, mas indignou e comoveu toda a sociedade. II –
PROPOSITURAS
LIDAS:
PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:
Indicações: - 281/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo a construção
de rampas em todas as calçadas que dão acesso às igrejas de nosso
Município, preferencialmente, defronte de suas portas principais, a fim de
facilitar o acesso dos portadores de deficiência às instituições religiosas. 282/19, requer ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a
instalação de cobertura defronte da USF “José Ignácio Alonso”, do Bairro
Alto da Boa Vista, em prol da população que aguarda atendimento médico
naquela unidade de saúde. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: 283/19, pede ao Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria de
Educação e Cultura, disponibilizem as escolas municipais para que as
gestantes carentes de nossa cidade possam se alimentar com qualidade,
em benefício da sua saúde e dos bebês. DANIEL BERTINI: Indicação: 284/19, reivindica ao Prefeito Municipal que disponibilize o Ginásio de

Esportes “Oswaldo Cardoso” no período noturno para o acolhimento
temporário de moradores de rua durante o inverno, oferecendo um
tratamento humanizado a essas pessoas nas noites mais frias, conforme
especifica. DÉBORA CABRAL: Requerimento: - 95/19, requer à
Provedoria da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado a
colocação de mais um médico plantonista 24 horas de segunda a sextafeira, de modo a ficarem dois profissionais disponíveis para o atendimento
de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Solicita, ainda, que as
empresas UNIMED e São Francisco disponibilizem médicos plantonistas
para o atendimento de seus conveniados, a fim de melhorar o
atendimento aos descalvadenses no Pronto Socorro Municipal.
Indicação: - 285/19, reivindica ao Prefeito do Município, Senhor Antonio
Carlos Reschini, que disponibilize um carro da frota da Secretaria
Municipal de Saúde para atender à Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado, de modo que tal veículo seja utilizado para o transporte dos
equipamentos cirúrgicos e outros fins, deixando a ambulância apenas
para o transporte de pacientes. LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento: - 96/19, requer ao Chefe do Poder Executivo que
encaminhe a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, cronograma
pormenorizado referente ao cumprimento das emendas impositivas
inseridas na Lei Orçamentária Anual – LOA/2019, por meio da “Emenda
Cidadã”, contendo data de início e término de cada item. LUIZ CARLOS
VICK FRANCISCO: Requerimento: - 97/19, requer ao Poder Executivo
informações sobre os projetos de revitalização das praças centrais “Nossa
Senhora do Belém” e “Jardim Velho”, com manutenção da iluminação,
para que estes espaços públicos possam voltar a ser frequentados pela
população descalvadense, conforme especifica. Indicações: - 286/19,
solicita ao Prefeito Municipal estudos no sentido de viabilizar a reativação
do cinema em Descalvado, se necessário por meio da divulgação de
incentivos para que empresas privadas se instalem no Município,
oferecendo à população essa opção de lazer, entretenimento e cultura. 287/19, sugere ao Chefe do Poder Executivo que, conjuntamente com a
Divisão de Cultura, promovam eventos culturais, prestigiando os artistas
locais através da realização de exposições, mostras, shows, entre outros,
além de oferecer cursos de arte em geral, como forma de democratizar o
acesso à cultura. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: 288/19, requer ao Poder Executivo que proceda a desafetação de parte
da área sul do estacionamento do Cemitério Municipal, para construção
de velório, com o objetivo de oferecer um local com estrutura adequada
para que as famílias descalvadenses possam velar seus entes. - 289/19,
reivindica ao Prefeito Municipal que viabilize a doação da área do
estacionamento do Cemitério Municipal, após sua devida desafetação, às
empresas funerárias estabelecidas em Descalvado, para que elas
construam velório próprio, conforme especifica. REINALDO RODRIGUES
DA CRUZ: Indicações: - 290/19, pede ao Prefeito Municipal que
determine ao setor competente da Municipalidade a substituição de
lâmpadas queimadas por novas na praça existente defronte do Cemitério
Municipal, visto que aquele logradouro se encontra muito escuro,
causando insegurança aos cidadãos que transitam e residem naquelas
imediações. - 291/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo a isenção do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) à Associação de Moradores do
Parque Morada do Sol, para que esta consiga se manter em atividade e
prestar seus relevantes serviços aos cidadãos daquela populosa região. 292/19, requer à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento,

Obras e Serviços Públicos o recapeamento asfáltico das Ruas Nicolau
Antonio Lobo e José Quirino Ribeiro, no trecho em que alcançam o Bairro
Vila Franco, para maior segurança dos condutores de veículos. VAGNER
BASTO: Indicações: - 293/19, reivindica à Comissão Municipal de
Trânsito (Comutran) a pintura de faixa de pedestres em pontos
estratégicos da Rua Coronel Arthur Whitaker, dentre eles, defronte do
Supermercado Franzin, para maior segurança dos pedestres, conforme
especifica. - 294/19, indica ao Prefeito Municipal que, conjuntamente com
as Secretarias Municipais de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realizem os
serviços de revitalização de todas as praças públicas, com a devida
limpeza e manutenção da iluminação. - 295/19, solicita ao Chefe do Poder
Executivo, Antonio Carlos Reschini, a compra de área para a construção
de um novo Distrito Industrial, a fim de oferecer incentivos para que novas
empresas se instalem no Município e ofereçam novas vagas de emprego
e renda à população, visando o desenvolvimento econômico de
Descalvado.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Pr. Adilson Gonçalves;
Débora Cabral; Luiz Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; e,
por fim, Reinaldo Rodrigues da Cruz. 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 RESOLUÇÃO APROVADO POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 04/19, de autoria
da Mesa Diretora, dispõe sobre a revogação da Resolução nº 03, de 27
de maio de 1986, da Câmara Municipal de Descalvado. MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 04/19, de autoria do Vereador
Daniel Bertini, congratula o atleta descalvadense Michael Gustavo
Fornazari pelo título de Campeão Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 faixa-roxa,
demonstrando seu amor e dedicação ao esporte e enaltecendo o nome da
nossa cidade no cenário nacional. O Autor da propositura usou da palavra para
encaminhá-la. Em votação, a moção foi aprovada por unanimidade de votos. Ato
contínuo, o Presidente, na forma regimental, suspendeu a sessão por 10
minutos para o autor proceder à entrega da moção ao homenageado. Na
sequência, o atleta Michael usou da tribuna para render seus
agradecimentos. A seguir, o Presidente reabriu a sessão, dando
seguimento aos trabalhos. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: - 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. O Vereador Gabrielli Filho, autor da
propositura, fez uso da palavra para encaminhar sua moção à votação,
concedendo aparte ao Vereador Rodrigues da Cruz, favorável. Em
votação, a moção foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o
Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para o autor proceder à

entrega da moção ao homenageado. Depois disso, o Presidente reabriu a
sessão, retomando os trabalhos. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO: - 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. O autor da moção, Vereador Vick Francisco, fez uso da palavra
para encaminhar sua propositura à votação. Em votação, a moção foi
aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o Presidente suspendeu a
sessão por 10 minutos para o autor proceder à entrega da moção à
homenageada. Na sequência, a Artista Maria Célia usou da tribuna para
render seus agradecimentos aos parlamentares da Casa. A seguir, o
Presidente declarou reaberta a sessão. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO: - 07/19, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da
Cruz, congratula a Equipe de Futsal 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. O autor da
moção, Vereador Rodrigues da Cruz, fez uso da tribuna para encaminhar
sua propositura à votação. O Vereador Basto também se manifestou a
favor, concedendo aparte ao Edil Pr. Adilson, favorável. Em votação, a
moção foi aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o
Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para o autor proceder à
entrega da moção à equipe homenageada. Feito isto, a palavra foi
concedida ao Diretor de Esportes, Lazer e Turismo, Sr. Roberto Bonani de
Souza, que manifestou, em nome da equipe, agradecimentos à Edilidade.
Ato contínuo, o Presidente reabriu a sessão e cumprimentou a todos os
vereadores que apresentaram as moções, bem como parabenizou a todos
os homenageados da noite. Por fim, informou que a próxima sessão
ordinária será realizada na próxima segunda-feira, dia 01 de julho 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

