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

26ª Sessão Ordinária
Data: 29 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 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................29 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.
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 - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 59/19, dispõe sobre a alteração do Código Tributário
Municipal, instituído pela Lei n.º 3.390, de 15 de dezembro de 2010,
revogando a presunção de encerramento da atividade do contribuinte que
deixar de pagar os tributos devidos por 2 (dois) anos consecutivos e não
for localizado pelo Fisco Municipal, na forma que especifica. II –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 11/2019, de autoria das Comissões de Justiça e
Redação e de Orçamento e Finanças, dispondo sobre a rejeição das
Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício financeiro de
2015, em conformidade com o parecer exarado pelo Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, no Processo TC - 2518/026/15, bem
como nos termos dos fundamentos do Parecer Conjunto exarado pelas
referidas comissões no Processo n.º 85/2019, conforme especifica.
Observação: informamos que o Projeto de Decreto Legislativo
11/2019 será discutido e votado na Sessão Ordinária do dia 12 de
agosto de 2019. III – PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR ADILSON
GONÇALVES: Indicações: - 336/19, encaminha ao Chefe do Poder

Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário aos portadores de
fibromialgia no Município de Descalvado, na forma que especifica. 337/19, reitera pedido ao Poder Executivo para que, através da Secretaria
de Educação e Cultura, seja concedida gratificação salarial aos
professores da Rede Pública Municipal de Ensino, no mês de outubro de
cada ano, quando é comemorado o “Dia do Professor”, como forma de
reconhecimento e incentivo a estes profissionais de grande relevância
para a sociedade. ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicação: - 338/19,
indica ao Prefeito Municipal a instalação de estrutura de captação de
energia solar no prédio do Poder Executivo, 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: - 339/19, reivindica à Secretaria de Educação e
Cultura a construção de cobertura sobre os brinquedos da Escola
Municipal de Ensino Infantil “Professora Terezinha Machado”, localizada
no Parque Morada do Sol, em benefício dos alunos daquela unidade.
DANIEL BERTINI: Indicações: - 340/19, reitera à Prefeitura Municipal
pedido para que seja intensificada a fiscalização de caminhões de
entulhos, restos de construção, galhos e folhas, visto que muitos destes
veículos não utilizam tela ou lona para proteção e acabam deixando
detritos nas vias. - 341/19, solicita ao Secretário Municipal de Saúde,
Wander Bonelli, que sejam tomadas providências para a substituição dos
aparelhos de medição de glicose fornecidos pelo Sistema Único de Saúde
- SUS, usados diariamente pelos diabéticos, que estão apresentando
erros, prejudicando a saúde destes cidadãos. DÉBORA CABRAL:
Requerimento: - 108/19, requer ao Chefe do Poder Executivo
informações sobre a previsão para a instalação de estruturas nos pontos
de ônibus do Bairro Bosque do Tamanduá, em prol da comodidade e
segurança dos usuários do transporte público. Indicação: - 342/19,
reivindica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a construção
de mais uma Unidade de Saúde da Família (USF) no Bairro Bosque do
Tamanduá, para atendimento dos cidadãos que residem naquele
populoso bairro. LUÍS GUILHERME PANONE: Indicação: - 343/19,
indica ao Chefe do Poder Executivo que, assim como o Diário Oficial da
União, o Município disponibilize o Jornal Oficial de Descalvado on-line,
com o objetivo de garantir agilidade no processo de publicação e gerar
economia aos cofres públicos, conforme especifica. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Requerimento: - 110/19, requer à Provedoria da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado que estude a
viabilidade de formalizar convênio com o Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual – IAMSPE, visando o atendimento de
servidores e seus familiares residentes em nosso município e região.
Indicação: - 344/19, reitera ao Chefe do Poder Executivo pedido para 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. PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 345/19, indica à Comissão
Municipal de Trânsito – COMUTRAN a instalação de estacionamento em
ambos os lados das Ruas Bezerra Paes, Cel. Rafael Tobias e Dr.
Anastácio Viana, a fim de aumentar o número de vagas na área central do
Município, favorecendo o comércio e a população em geral. - 346/19,

indica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, providências no
sentido de prover de sinalização adequada as ruas da cidade que
estiverem em obras, com materiais expostos no leito carroçável, para
maior segurança da população. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Requerimento: - 111/19, requer à Provedoria da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Descalvado que disponibilize assistente social
para a intermediação e orientação dos pacientes e familiares, a fim de
garantir seus direitos sociais dentro do ambiente hospitalar. Indicações: 347/19, reivindica à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a
instalação de redutor de velocidade na Rua Fortunato Costa, no Bairro
São Sebastião, visto que motoristas têm transitado em alta velocidade,
podendo provocar graves acidentes de trânsito. - 348/19, reivindica à
Prefeitura Municipal de Descalvado providências visando à instalação de
uma cobertura no ponto de ônibus existente na Rua Projetada V do
Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, para proteger das intempéries os
trabalhadores que fazem uso do transporte coletivo. SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI: Indicação: - 349/19, solicita ao Prefeito do Município, Antonio
Carlos Reschini, a reforma do imóvel que abriga a 3ª Cia. da Polícia Militar
de Descalvado, para melhor acomodar tão relevante serviço e, ainda,
receber a população de maneira adequada, com a devida estrutura para
oferecer um bom atendimento.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Paulo
Afonso Gabrielli Filho; Valter Luis Danielli; Daniel Bertini; Pastor Adilson
Gonçalves; Débora Cabral; Argeu Donizetti Reschini; 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 LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 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. PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 17/19, de autoria da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, dá nova redação ao §11, do Artigo 1º, da
Lei
Nº 4.280, de 17 de dezembro de 2018. PROJETOS DE
DECRETO LEGISLATIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 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. - 12/19, de autoria do Vereador Luís Guilherme Panone,
concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Tenente
Coronel Valdemir Guimarães Dias. PROJETO DE RESOLUÇÃO
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO: - 05/19, de autoria da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, dá nova redação à Alínea “c” e insere Alínea “c” no Inciso I, do
Artigo 1º, da Resolução Nº 02/2006, que dispõe sobre procedimentos a

serem adotados nas despesas em regime de atendimento especial por
adiantamentos para custeio de viagens, de modo a atender
recomendação emanada do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 08/19, de autoria
do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta sinceros agradecimentos
ao prestigioso “Samah Coral” pelas magníficas apresentações nas Solenidades
“Heróis da Fé”, realizadas na Câmara Municipal de Descalvado por dois anos
consecutivos, tornando os eventos inesquecíveis e emocionantes. Em votação, a
Moção n.º 08/19 foi aprovada por unanimidade de votos, sem discussão e em
única votação. Após, o Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para
proceder à entrega da moção ao Sr. Fladimir Calza, regente do Coral. Feita a
entrega, o Sr. Fladimir usou da palavra para manifestar-se. Depois, o Presidente
declarou a sessão reaberta. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 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. O autor da propositura usou da
palavra para encaminhá-la à votação. O Vereador Danielli manifestou-se
favoravelmente à homenagem, concedendo aparte ao Vereador
Rodrigues da Cruz, também favorável.
Logo após, o Presidente
manifestou-se no mesmo sentido, e colocou em votação a moção, a qual
foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o Presidente suspendeu a
sessão por 10 minutos para proceder à entrega da moção ao Tenente-Coronel
Dias. Feita a entrega, o homenageado usou da palavra para agradecimentos e
considerações. Ato contínuo, o Presidente novamente teceu comentários sobre
o homenageado e declarou a sessão reaberta. MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 10/19, de autoria do Vereador
Reinaldo Rodrigues da Cruz, congratula o Ilustríssimo Senhor Júlio Cesar
de Oliveira pela significativa contribuição à população descalvadense, a
partir de seu empenho diário na execução de suas atribuições como
Consultor de Negócios da CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz. O
autor da propositura usou da palavra para encaminhá-la. Em votação, a
moção foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o Presidente teceu
considerações sobre o homenageado e suspendeu a sessão por 10 minutos
para a entrega da moção. Feita a entrega, o homenageado usou da palavra para
manifestar-se em agradecimento. Novamente, o Presidente manifestou-se sobre
a homenagem e, a seguir, declarou a sessão reaberta. MOÇÕES DE
REPÚDIO APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 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. REQUERIMENTO
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO: - 109/19, de autoria do Vereador Luís Guilherme

Panone, requer, com base no Regimento Interno da Casa, sejam
convocados o Secretário Municipal de Administração e o Diretor Municipal
de Finanças para reunião a ser realizada neste Legislativo no dia 1º de
agosto de 2019, nesta quinta-feira, às 18h30min, visando o
esclarecimento de questões referentes à elaboração do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) dos Poderes Executivo e Legislativo
Municipal, destinado à elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
financeiro de 2020, conforme especifica. Por fim, o Presidente informou
que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 05 de agosto de
2019. 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

