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

27ª Sessão Ordinária
Data: 07 de agosto de 2017, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária estiveram ausentes os Vereadores Luiz Carlos Vick
Francisco e Pastor Adilson Gonçalves.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................07 de agosto de 2017.
PRESIDENTE :....................................Luis Guilherme Panone
1º SECRETÁRIO:-................................Diego Rodrigues da Silva
2º SECRETÁRIO:- ...............................Vagner Basto
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Daniel Bertini; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e Sebastião José Ricci.
VEREADOR AUSENTE: Luiz Carlos Vick Francisco e Pastor Adilson
Gonçalves.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Sebastião José Ricci para ler um texto
da Bíblia. Após, informou ao Soberano Plenário que o Vereador Pastor
Adilson Gonçalves poderá se ausentar desta sessão em decorrência de
problemas de saúde de sua esposa. Ainda, informou que o Vereador Luiz
Carlos Vick Francisco não comparecerá nesta sessão em virtude de
problema de saúde. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Ofício n.º 34/17, da
Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile,
encaminhando Balancete Financeiro do mês de julho do exercício
corrente, referente às Contas deste Legislativo – à disposição dos
Senhores Vereadores e a quem possa interessar. - Ofício n.º 13/17, da
Comissão Municipal de Avaliação e Concessão de Bolsa de Estudos da
Universidade Brasil (sucessora da Unicastelo), encaminhando o Edital de
Atribuição de ½ bolsas de estudos para o 2º Semestre de 2017 a alunos
da Universidade Brasil, Campus Descalvado. II – PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 14/17, de autoria
do Vereador Vagner Basto, regula o procedimento para aplicação do
Artigo 1276 do Código Civil – instituto do abandono, e dá outras
providências. III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 11/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli

Filho, congratula os irmãos Layana Ravasi Dituri e Lucas Ravasi Dituri,
bem como o Gildo Vendrame, pelas classificações no “40º Campeonato
Nacional da Raça Quarto de Milha”, promovido pela ABQM “Associação
Brasileira de Criadores do Cavalo Quarto de Milha”, que ocorreu no
período de 15 a 23 de julho em Avaré-AP, no Parque de Exposições Dr.
Fernando Cruz Pimentel, um dos mais importantes eventos da raça.
Também, manifesta altivas congratulações aos irmãos Layana e Lucas e
ao Gildo Vendrame pelas inúmeras conquistas em “Provas do Tambor” e
outras, enaltecendo o nome de Descalvado no cenário regional. III –
PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:- 480/17, indica ao Presidente da Câmara Municipal que,
assim que possível, seja realizada a transferência do saldo remanescente
do duodécimo do Legislativo para a Prefeitura Municipal, para que seja
repassado R$ 50.000,00 para a Associação Protetora dos Animais de
Descalvado – APAD, visto os relevantes serviços prestados pela
Entidade, a qual realiza diversos trabalhos em benefício dos animais
abandonados do nosso Município.- 481/17, requer ao Prefeito Municipal
que determine a limpeza dos terrenos pertencentes à Municipalidade, pois
muitos se encontram tomados por mato, além de estarem acumulando lixo
doméstico e entulho, provocando, com isso, mau cheiro e a proliferação
de animais peçonhentos, conforme especifica; - 482/17, reitera pedido ao
Poder Executivo para que realize o término do asfaltamento da Vicinal
“Vito Gaia Puoli”, que interliga o Município de Descalvado ao de
Pirassununga, porquanto a estrada é muito utilizada por agricultores da
região, bem como por estudantes e trabalhadores que intercambiam entre
as duas cidades. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 483/17, indica
ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Descalvado, Antonio Carlos
Reschini, que disponibilize médico geriatra na Rede Municipal de Saúde,
em prol dos idosos que necessitam dessa especialidade médica, tão
importante na atualidade. DANIEL BERTINI: Indicação: - 484/17, solicita
ao Prefeito Municipal a contratação de um profissional de neuropediatria
para prestar serviços de cuidados aos recém-nascidos como: controle
motor, urgência e emergências, patologias e saúde coletiva, conforme
especifica. DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Requerimento: - 75/17,
solicita ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Antonio Carlos Reschini,
que, no prazo legal, encaminhe a esta Casa de Leis relação
pormenorizada de todas as compras diretas realizadas no 2º trimestre de
2017, especificando: fundamento legal, valor e objeto do contrato, na
forma que especifica; Indicação: - 485/17, encaminha ao Prefeito
Municipal Anteprojeto de Lei para criação de “Programa de Contribuição
Voluntária de Ajuda Pecuniária” em prol da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Descalvado, para que os cidadãos possam auxiliar a
Entidade mediante valor discriminado e incorporado na fatura de serviços
de água e esgoto, mensalmente, consoante aduz. LUIS GUILHERME
PANONE: Requerimentos:- 76/17, solicita ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que, no tempestivo prazo
legal, remeta a este Poder Legislativo relação detalhada contendo todas
as compras diretas realizadas no 1º trimestre de 2017 pela
Municipalidade, pormenorizando: fundamento legal, valor e objeto do
contrato, na forma que especifica; 77/17, requer ao Senhor Antonio Carlos
Reschini, Prefeito Municipal de Descalvado, que, observando-se o devido
prazo legal, preste informações à Câmara Municipal no tocante às placas
de denominação de bairros adquiridas no exercício de 2011, conforme
aduz; - 78/17, pede ao Chefe do Poder Executivo Municipal que, em

cumprimento ao inciso XXI, do Artigo 75, da Lei Orgânica do Município,
apresente relatório sobre o estado das obras municipais, consoante
especifica. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento: - 79/17,
solicita ao Prefeito Municipal providências urgentes no sentido de designar
servidor ou representante do Poder Executivo para comparecer, em nova
audiência pública na Câmara Municipal, em 16 de agosto próximo, a fim
de esclarecer dúvidas de vereadores e da população no tocante aos
projetos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO para 2018. Ainda, requer ao Chefe do Executivo que informe se está
prevista a revisão geral anual dos servidores municipais para 2018, bem
como a revisão de exercícios anteriores, além de outras informações
pertinentes a investimento na cidade, guarda civil municipal e
refinanciamento da dívida junto à Receita Federal do Brasil, na forma que
especifica. Indicação: - 487/17, indica ao Chefe do Poder Executivo que
solicite à empresa vencedora do Pregão Presencial n.º 016/17, o qual
trata da contração de empresa especializada para implantar prontuário
eletrônico em todas as Unidades de Saúde, o fornecimento de agenda online das consultas e exames médicos prestados pelo Município. PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 488/17, reitera pedido ao
Prefeito Municipal para que estude a viabilidade de celebrar contrato de
comodato para uso do imóvel que abrigava o antigo “Nosso Clube”, de
modo que o espaço possa ser utilizado pela população como uma área
destinada à pratica de esportes e recreação, conforme aduz. - 489/17,
requer ao Poder Executivo que, em caráter de urgência, realize as
adequações necessárias visando colocar em funcionamento a Estação de
Tratamento de Esgoto – ETE, para que a mesma inicie suas atividades
em benefício do meio ambiente e, sobretudo, da população
descalvadense. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: 490/17, indica ao Prefeito Municipal a construção de passagem, em
bloquete, dentro do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, interligando
as duas quadras lá existentes, com o objetivo de evitar que os
frequentadores do local pisem na grama e terra levando sujeira e
danificando o piso da quadra externa, a qual foi recentemente inaugurada.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 491/17, encaminha ao Prefeito
Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe
sobre a realização do teste de cores “Ishihara”, visando o diagnóstico do
daltonismo nas crianças matriculadas na Rede Pública Municipal de
Ensino, no Município de Descalvado. VAGNER BASTO: Indicações:492/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a abertura e realização de
concurso público para o cargo de Contador, tendo em vista que o
Município conta com apenas um profissional de carreira nessa área,
prejudicando os trabalhos da Prefeitura quando o mesmo precisa se
ausentar, tirar férias ou adoece, na forma que especifica. - 493/17, requer
ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, adotem medidas para
desobstruir todos os bueiros existentes na Rua Indalécio Calza, no Bairro
Bosque do Tamanduá, haja vista os transtornos causados aos moradores.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Sebastião José Ricci; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; Diego Rodrigues da Silva; Daniel Bertini; Argeu

Donizetti Reschini; Luis Guilherme Panone; Vagner Basto; e 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
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM ÚNICA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: - 56/17, dispõe
sobre abertura de créditos adicionais especiais à dotação orçamentária,
no valor de R$ 107.000,00, necessário à aplicação de recursos na
Atividade Delegada, bem como em outras ações do Fundo Municipal de
Segurança Pública, recursos estes de origem do Estado, do Município e
do 2º Setor. Por questão de ordem, o Vereador Paulo Afonso Gabrielli
Filho requereu votação em regime de urgência especial para o Projeto n.º
56/17, prestando as devidas justificativas. Neste sentido, o Presidente
abriu prazo de 30 segundos para os vereadores se inscrevem contra ou
favor do pedido de regime de urgência especial. Ninguém se inscreveu.
Antes da votação do pedido de urgência especial, esclareceu que é
necessário o voto de, no mínimo, dois terços dos vereadores, ou seja, 08
votos, para aprovação do pedido. Depois disso, colocou em votação o
pedido de regime de urgência especial, o qual foi aprovado por
unanimidade de votos dos vereadores presentes. Para emissão de
pareceres, o Presidente colocou em votação a suspensão da sessão por
10 minutos. Todos os vereadores presentes aprovaram. Assim, a sessão
foi suspensa. Decorrido o prazo, reabriu-a e passou a palavra ao 1º
Secretário para leitura do projeto. Ato contínuo, o Presidente abriu prazo
de 30 segundos para os vereadores se inscrevem a favor ou contra o
projeto. Os Vereadores Luis Guilherme Panone e Paulo Afonso Gabrielli
Filho manifestaram-se a favor da propositura, este último concedeu aparte
ao Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, também favorável. Na
sequência, o Vereador Argeu Donizetti Reschini usou da palavra para
pronunciar-se a favor da matéria, concedendo aparte ao Vereador Diego
Rodrigues da Silva, a favor também. Em votação, o Projeto de Lei n.º
56/2017 foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores
presentes. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, COM ENCAMINHAMENTO DE SEU
AUTOR: - 03/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho,
dispõe sobre homenagem a pessoas que se dedicaram e prestaram
relevantes serviços à cultura no Município de Descalvado, mediante a
concessão da medalha “Vicente Talarico Adorno”. PROJETO DE LEI DO
PODER LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
DOS VEREADORES PRESENTES, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO, COM ENCAMINHAMENTO DE SEU AUTOR: - 13/17, de
autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, institui a “Campanha
Permanente de Orientação e Conscientização sobre Responsabilidade e
Respeito aos Animais” nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino
de Descalvado, conforme especifica. Por fim, o Presidente informou que a
próxima sessão ordinária será realizada no dia 14 de agosto de 2017, às
18:00 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

