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

27ª Sessão Ordinária
Data: 05 de agosto 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 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................05 de agosto 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 Vagner Basto.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
Antes de iniciar a sessão, o Presidente convidou os vereadores Débora
Cabral e Luis Guilherme Panone para adentrarem em Plenário o Sr.
Vagner Basto, em virtude de sua recondução ao cargo de Vereador da
Câmara Municipal de Descalvado, em cumprimento à sentença proferida
nos autos do Mandado de Segurança Cível – Garantias Constitucionais,
Processo sob n.º 0000652-61.2019.8.26.0160. Após, 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 - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 60/19, autoriza o Poder Executivo a não ajuizar ações
ou execuções fiscais ou desistir das ajuizadas, nos débitos de pequeno
valor, e dá outras providências, na forma que especifica. - 61/19,
denomina “Professor Roberto Villani” o auditório da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, localizado na Avenida Guerino Oswaldo, n.º 446,
Centro, em Descalvado, Estado de São Paulo. II – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: 14/2019, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, concede o Título
de Cidadão Honorário de Descalvado ao Senhor José Fioravante Calera.
III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 11/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick

Francisco, congratula a ilustríssima Professora Marley Pinca Fonseca
Assoni pela contribuição com o desenvolvimento do ensino no Município
de Descalvado, implantando o método de alfabetização Construtivista e
introduzindo a coletânea “Conheça Descalvado” no currículo escolar. IV –
MOÇÃO DE APOIO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 03/19, de
autoria da Vereadora Débora Cabral, manifesta apoio ao Prof° Fábio Ruy,
primeiro colocado no processo eleitoral para o cargo de Diretor da ETEC
“Prof° Jadyr Sales”, em atendimento às postulações da maior parte dos
integrantes da comunidade acadêmica da referida unidade, devidamente
manifestada nas urnas. V – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações:350/19, requer ao Prefeito Municipal a adoção de todos os procedimentos
e esforços cabíveis, objetivando a aquisição/instalação de transmissor de
distribuição do sinal da “Rede Super de Televisão”, atendendo, assim, ao
anseio dos moradores da nossa cidade. - 351/19, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo que determine o calçamento do passeio público da
segunda via da Avenida Independência, a fim de oferecer segurança aos
pedestres e às pessoas que praticam corrida e caminhada naquela região.
- 364/19, solicita ao Secretário Municipal de Educação, Professor Marco
Antonio Pratta, que, conjuntamente com o Prefeito Municipal, estudem a
possibilidade de oferecer merenda às crianças também no período das
férias escolares, assegurando-lhes uma nutrição balanceada e o pleno
desenvolvimento. CARLOS CÉSAR PAIVA: Indicação: - 352/19, pede ao
Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, estudos visando à
reconstrução da rotatória existente na confluência da Avenida Lázaro
Timótheo do Amaral com a Perimetral Cezar Martinelli, com estrutura que
possibilite um trânsito regular e seguro naquele entroncamento. DANIEL
BERTINI: Indicações: - 353/19, reencaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que cria o
Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, no âmbito do Município
de Descalvado, assegurando os cuidados com os animais em situação de
rua. - 354/19, encaminha ao Poder Executivo Anteprojeto de Lei que
dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação
de abastecimento de água do Município, com o objetivo de tornar o
cálculo da conta de água mais seguro e evitar prejuízos à população,
conforme especifica. - 355/19, requer ao Prefeito Municipal a contratação
de médico veterinário para que o Município possa implantar o “Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI – POA”,
que visa padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de
produtos de origem animal para garantir a inocuidade e a segurança
alimentar. DÉBORA CABRAL: Indicações: - 356/19, solicita ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal que estude a possibilidade de tornar
mão única de direção o tráfego de veículos na Rua João Fernando Vila ou
proibir o estacionamento nas quadras compreendidas entre as Avenidas
Lázaro Timótheo do Amaral e Cruzeiro do Sul, para maior segurança de
motoristas e pedestres. - 357/19, pede ao Poder Executivo que proceda
de imediato a demarcação das áreas de direito de uso concedido a
empresas, para que estas possam iniciar suas obras, tais como o
“Expresso Descalvado Ltda.” e “Ecovital Distribuidora Comercial Ltda.
ME”. LUÍS GUILHERME PANONE: Requerimento: - 112/19, solicita ao
Chefe do Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, encaminhe a
esta Casa de Leis relatório pormenorizado contendo todas as autuações
aplicadas pela Prefeitura Municipal, desde o ano de 2018 até a presente
data. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento: - 113/19,

requer à empresa “Céu Azul Balonismo” que realize “Festival de
Balonismo” em Descalvado, com o objetivo de abrilhantar as
comemorações de aniversário da cidade no mês de setembro, conforme
especifica. Indicação:- 358/19, reivindica ao Poder Executivo a
contratação de funcionários, a partir do Concurso Público, para atender à
demanda de serviços da SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, uma vez que o número reduzido de servidores
compromete o trabalho realizado pela equipe. PAULO AFONSO
GABRIELLI FILHO: Requerimento: - 114/19, requer ao Secretário de
Educação do Estado de São Paulo, Sr. Rossieli Soares da Silva, que
envide esforços para liberação de recursos visando à construção de
quadra poliesportiva coberta na EMEF “Coronel Tobias”, por meio da
Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, conforme
especifica. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 359/19,
pede ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Wander Bonelli, que
estenda o horário de funcionamento da Farmácia Municipal até às 20:00
horas, para que os trabalhadores possam retirar seus medicamentos após
o horário de expediente. - 360/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo
que determine os serviços de varrição de rua no Bairro Bela Vista, visto
que aquela região da cidade carece urgentemente de limpeza e
manutenção. VAGNER BASTO: Indicações: - 361/19, 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.
- 362/19, sugere ao Poder Executivo Municipal a contratação de empresa
especializada em segurança do trabalho, com o objetivo de cumprir as
normas e garantir um ambiente mais seguro e harmonioso aos servidores
municipais. - 363/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo que
disponibilize uniformes e equipamentos de segurança aos servidores
municipais, compatíveis com suas funções, tendo como propósito a
identificação e proteção dos funcionários públicos.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Pastor Adilson Gonçalves; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; Vagner Basto; Luiz Carlos Vick Francisco; Daniel
Bertini; Débora Cabral; Luis Guilherme Panone; e, por fim, 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
VETO INTEGRAL MANTIDO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - Veto integral ao Projeto de Lei
n.º 12/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, que dispõe sobre a
instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de
abastecimento de água do Município de Descalvado. Em discussão,
ninguém se manifestou. Em votação, o Voto Integral ao Projeto 12/19 foi
mantido por unanimidade de votos. Nesse sentido, o projeto será
devidamente arquivado. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO
PELA MAIORIA, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 54/19, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 498.000,00, para pagamento de despesas relativas à Diretoria
de Administração do Município de Descalvado. Por questão de ordem, a

Vereadora Cabral pediu ao Presidente a releitura do parecer da Comissão
de Orçamento e Finanças. Assim, o 1º Secretário fez a releitura de tal
parecer. Na sequência, o Vereador Gabrielli Filho manifestou-se contra o
projeto, concedendo aparte ao Edil Bertini, também contrário. O Vereador
Basto pronunciou-se contrário ao projeto e concedeu aparte ao Vereador
Vick Francisco, também contra. Em votação, os Vereadores Bertini,
Gabrielli Filho, Panone, Basto e Vick Francisco votaram contra o projeto.
Já os Vereadores Cabral, Paiva, Reschini, Pastor Adilson e Rodrigues da
Cruz votaram a favor. Havendo empate, o Presidente votou a favor. Nesse
sentido, o Projeto 54/19 foi aprovado pela maioria. PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 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. PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO
APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 18/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município o Dia do
Futebol Feminino em Descalvado “Princesas do Futebol”, a ser
comemorado, anualmente, no dia 07 de julho. - 19/19, de autoria do
Vereador Argeu Donizetti Reschini, insere no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Descalvado o “Arraiá de Luz”, a ser
comemorado, anualmente, no mês de agosto. PROJETOS DE DECRETO
LEGISLATIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 10/19, de autoria do Vereador
Vagner Basto, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Doutor Daniel Bagatini; - 13/2019, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Pastor Lindomar Gomes Cento Fante. O Presidente fez a leitura do
“Pensamento do Dia”, informou sobre a reunião que será realizada
amanhã na Câmara Municipal, às 10:00 horas, com o Secretário de
Administração e com a Diretora de Finanças, e, por fim, informou que a
próxima sessão ordinária será realizada no dia 12 de agosto 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

