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

25ª Sessão Ordinária
Data: 22 de julho 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 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................22 de julho 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; Luis Guilherme Panone; Luiz Carlos Vick
Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
e Valter Luis Danielli.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
Antes do início da sessão, o Presidente convidou os Vereadores Argeu
Donizetti Reschini e Pastor Adilson Gonçalves para adentrarem ao Plenário o
Sr. Valter Luis Danielli, visto que o mesmo tomou posse ao cargo de vereador
no dia 18 de julho de 2019. Após o Vereador Danielli tomar assento, 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 – VETOS DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL LIDOS NESTE
EXPEDIENTE: - Veto integral ao Projeto de Lei n.º 12/19, de autoria do
Vereador Daniel Bertini, dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador
de ar na tubulação de abastecimento de água do Município de Descalvado. Veto integral ao Projeto de Lei n.º 13/19, de autoria do Vereador Luis
Guilherme Panone, dispõe sobre o funcionamento de feiras itinerantes no
Município de Descalvado, estabelecendo normas para liberação de alvará de
funcionamento, na forma que especifica. Após a leitura, na íntegra, dos
referidos vetos, o 1º Secretário também informou que os projetos vetados
deverão ser apreciados pela Câmara dentro do prazo de trinta dias a contar
desta Sessão, em uma só discussão, considerando-se aprovados se
obtiverem o voto favorável da maioria absoluta de seus membros. Esgotado
sem deliberação o prazo estabelecido acima, os vetos serão colocados na
Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até
sua votação final. II - PROJETOS DE LEI EXECUTIVO CONSIDERADOS

DE DELIBERAÇÃO: - 56/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 66.480,02, que visa
abranger a Diretoria de Saúde do Município de Descalvado, para pagamento
de despesas. - 57/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 431.863,90, que visa abranger a
Diretoria de Saúde do Município de Descalvado, para pagamento de
despesas. - 58/19, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de
bem público municipal com fins de doação à empresa “Marpan Construtora e
Marmoraria Eireli”, na forma que especifica. III – PROJETOS DE DECRETO
LEGISLATIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 12/19, de autoria do
Vereador Luis Guilherme Panone, concede o Título de Cidadão Honorário de
Descalvado ao Tenente Coronel Valdemir Guimarães Dias. - 13/2019, de
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede o Título de Cidadão
Honorário de Descalvado ao Pastor Lindomar Gomes Cento Fante. IV –
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: 09/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o
Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel Valdemir Guimarães Dias pela brilhante
carreira militar e pela dedicação, comprometimento e excelência nos serviços
prestados à comunidade. V– MOÇÕES DE REPÚDIO CONSIDERADAS DE
DELIBERAÇÃO: - 07/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco,
manifesta repúdio quanto aos inúmeros atrasos na entrega de medicamentos
essenciais de alto custo fornecidos pelo Governo do Estado de São Paulo e
quanto à falta de comprometimento com os cidadãos que dependem destes
fármacos, dada a falta de iniciativas para sanar a morosidade deste
processo. - 08/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta repúdio
ao Ministério da Saúde pela suspensão de contratos para a fabricação de 18
medicamentos de distribuição gratuita, dentre os quais, fármacos para
tratamento de câncer, diabetes e transplantes, em prejuízo da saúde dos
brasileiros e da cadeia econômica de nosso País. VI – PROPOSITURAS
LIDAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 325/19, requer ao
Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que disponibilize
atendimento noturno no Centro Odontológico Municipal – “Dr. Alfeo
Todescan”, em prol da população que trabalha durante o dia e só dispõe da
noite para ser atendida. - 326/19, reitera pedido ao Prefeito Municipal para o
aumento de mais R$ 100,00 (cem reais) no auxílio alimentação dos
servidores municipais até o final deste ano, equiparando o valor do benefício
ao de cidades da região, em reconhecimento aos serviços prestados pelo
funcionalismo público. ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicação: - 327/19,
indica ao Presidente da Câmara Municipal de Descalvado a instalação de
estrutura de captação de energia solar no prédio do Poder Legislativo,
visando à economia de recursos públicos e a redução do impacto ambiental,
a partir da produção de energia limpa e sustentável, conforme especifica.
CARLOS CÉSAR PAIVA: Indicação: - 328/19, solicita ao Prefeito Municipal
que determine os serviços de pavimentação asfáltica na Rua Ricardo
Brazzaloto, popularmente conhecida como "Estrada da Gruta", tendo em
vista que o pequeno trecho ainda não dispõe de tal benfeitoria. DANIEL
BERTINI: Requerimento: - 105/19, reivindica ao Secretário Municipal de
Educação e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, que, no tempestivo
prazo legal, envie a esta Casa de Leis esclarecimentos sobre as razões
pelas quais foram retirados os computadores da Biblioteca Municipal “Prof.º
Gerson Álfio De Marco” e onde se encontram estes equipamentos. DEBORA
CABRAL: Requerimentos: - 106/19, pede ao Poder Executivo que, por meio
de seu setor de trânsito, informe a esta Casa de Leis qual a previsão para a
instalação de redutores de velocidade na Avenida Bom Jesus, uma vez que o
trânsito naquela via está cada vez mais intenso e perigoso, conforme
especifica. - 107/19, requer à Empresa Expresso Descalvado Ltda. que
informe a previsão para efetiva utilização da área concedida pela Prefeitura

Municipal, através da Lei n.º 4.174/2018, com o objetivo de desobstruir o
trânsito na Avenida Bom Jesus. Indicação: - 329/19, indica ao Diretor
Municipal de Esportes, Sr. Roberto Bonani de Souza, que envide esforços no
sentido de firmar convênio com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
do Estado de São Paulo, para a destinação de equipamentos para “Academia
ao Ar Livre”, a serem instalados em nossa cidade. LUÍS GUILHERME
PANONE: Indicação: - 330/19, pede ao Poder Executivo que tome as
medidas necessárias no sentido de tornar o terreno situado defronte do
Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso” adequado para o estacionamento de
veículos, de modo que a população possa utilizar o espaço com segurança
nos dias de eventos com grande público, conforme especifica. LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento: - 104/19, requer ao Ministério
Público local que, por meio de seu Promotor de Justiça, ajuize Ação Civil
Pública contra o Governo do Estado de São Paulo, em virtude da falta de
delegado no Município de Descalvado durante os plantões de final de
semana e feriados. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicação: 331/19, solicita à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que realize
a demarcação de novas vagas individuais para carros e motos nas principais
vias da cidade, com a finalidade de otimizar o estacionamento de veículos,
aumentando o número de vagas. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações: - 332/19, requer ao Prefeito Municipal providências visando à
elaboração de termo aditivo no contrato existente entre a Municipalidade e a
Empresa São Francisco Saúde, para que o plano particular disponibilize
médico para atendimento aos seus conveniados no Pronto Socorro “Dr.
Victório Amadeu Casati”, nos horários em que sua unidade estiver fechada. 333/19, pede ao Secretário Municipal de Saúde, Wander Bonelli, que
disponibilize os serviços de motoboy para entrega de medicamentos da
Farmácia Municipal às pessoas impossibilitadas de retirar os fármacos no
local, conforme especifica. - 334/19, reivindica ao Poder Executivo a reforma
do ponto de táxi existente na Rua Coronel Arthur Whitaker (atrás da Igreja
Matriz), em atendimento às postulações dos profissionais que ali trabalham e
dos usuários deste tipo de transporte. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação:
- 335/19, solicita à Prefeitura Municipal a criação, em Descalvado, da
operação “Cata Treco”, a fim de dar a destinação adequada a materiais
inservíveis e assegurar a limpeza e a conservação do espaço público, assim
como evitar danos ao meio ambiente, em benefício de toda a comunidade.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Valter Luis
Danielli; Sebastião José Ricci; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Débora Cabral;
Pastor Adilson Gonçalves; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Daniel Bertini; Luis
Guilherme Panone; e, por fim, Argeu Donizetti Reschini. 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

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 51/19, dá nova
redação e revoga dispositivos da Lei n.º 4.033, de 07 de julho de 2016, que
trata da concessão de direito de uso de bem público municipal, retomando a
área doada à empresa “Olyfiber Indústria e Comércio de Fibras Ltda. EPP” e
alterando a descrição e caracterização da área doada à empresa “Maria das
Graças Statuti Marciura ME”; - 52/19, autoriza a Poder Executivo conceder
direito de uso de bem público municipal com fins a doação à empresa
“Ecovital Distribuidora Comercial Ltda. ME”, na forma que especifica. Por fim,
informou que a próxima sessão ordinária será realizada na próxima segundafeira, dia 29 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

