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

28ª Sessão Ordinária
Data: 13 de agosto de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de
Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................13 de agosto de 2018
PRESIDENTE :....................................Luis Guilherme Panone
1º SECRETÁRIO:-................................Vagner Basto (2º secretário
exercendo a função de 1º secretário, em vista da licença do 1º
Secretário Sr. Diego Rodrigues da Silva.
2º SECRETÁRIO:- ...............................Daniel Bertini designado por ato
da mesa para exercer as atribuições de 2º Secretário no período de
licença do Vereador Diego Rodrigues da Silva.
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Débora Cabral; Luiz Carlos Vick
Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz
e Sebastião José Ricci.
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 – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Ofício n.º 23/18, do Contador
da Câmara Municipal, Sr. Vitor Luis Lobo da Silva, 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 24/18, do Contador da Câmara
Municipal, Sr. Vitor Luis Lobo da Silva, encaminhando balancete
financeiro do mês de junho, do exercício corrente, referente às contas
deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem

possa interessar. II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO:- 30/18, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado a Semana Municipal de Prevenção e Combate a
Aids – “Dezembro Vermelho”, a realizar-se, anualmente, na semana do
dia 1º de dezembro – Dia Mundial da Luta Contra a Aids, na forma que
especifica. III – PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR ADILSON
GONÇALVES: Indicações: - 439/18, reitera pedido ao Prefeito Municipal
para construção de banheiros fixos na histórica Praça Barão do Rio
Branco, popularmente conhecida como “Jardim Velho”, em benefício da
população que transita ou espera o transporte público naquele local. 440/18, solicita ao Chefe do Executivo que envie ao Poder Legislativo
projeto de lei obrigando a afixação de faixas refletivas em todas as laterais
da parte externa das caçambas de entulhos colocadas em vias públicas, a
fim de torná-las visíveis aos motoristas no período noturno, evitando
acidentes. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 441/18, pede ao Poder
Executivo que estude a possibilidade, conjuntamente com a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, de instituir, em
Descalvado, o Programa “Bolsa Família Municipal”, a fim de atender às
famílias de baixa renda. DANIEL BERTINI: Requerimento:- 91/18, requer
ao Chefe do Poder Executivo informações sobre o anteprojeto de lei de
autoria do Vereador Daniel Bertini, o qual propõe a criação de um “Fundo
Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal”, no âmbito do Município de
Descalvado. Indicação: - 442/18, reivindica ao Poder Executivo seja
estudada a viabilidade legal de formalizar concessão de uso de área
localizada dentro do perímetro do Cemitério Municipal, para uso exclusivo
das empresas concessionárias na atividade empresarial de funerária,
velório e atividades similares, para que construam velório próprio,
conforme especifica. DEBORA CABRAL: Indicações: - 443/18, pede ao
Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde, a realização
de “Campanha de Doação de Sangue”, no mínimo duas vezes ao ano,
tendo em vista os baixos estoques dos bancos de sangue e a real
necessidade de incentivar a doação que salva muitas vidas. - 444/18,
solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine o asfaltamento
imediato das vias públicas onde forem realizados reparos no sistema de
água e esgoto pela SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, em prol da segurança dos condutores de veículos e transeuntes.
LUIS GUILHERME PANONE: Indicações: - 445/18, sugere à Secretaria
Municipal de Esportes que promova campeonato de futebol de bairros,
como forma de incentivar à prática do esporte aos jovens e crianças.
Pede, ainda, que providencie chuteiras e uniformes necessários para os
campeonatos, inclusive, através de parcerias com a iniciativa privada. 446/18, indica ao Poder Executivo a manutenção da pista de cooper do
Parque Linear “Brasilina Ravazi Rischini”, com o intuito de que a
população volte a utilizar o local para prática esportiva, visando o bemestar e a qualidade de vida de todos. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO:Requerimento:- 92/18, requer ao Chefe do Poder
Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que informe o motivo pelo qual o
bairro Jardim Cambará não dispõe de varredores de rua, bem como
esclarecimentos sobre os serviços precários de “tapa – buraco” realizados
nas vias públicas daquele bairro, conforme especifica. Indicações:447/18, reivindica ao Poder Executivo Municipal a adoção de medidas
visando o controle da proliferação de ratos e demais animais, inclusive
peçonhentos. Pede, ainda, a realização de dedetização em todas as

regiões da cidade, em prol da saúde pública. - 448/18, indica à
COMUTRAN - Comissão Municipal de Trânsito a instalação de redutor de
velocidade ou faixa de pedestre elevada na Rua Padre Jeremias José
Nogueira, defronte a EMEF Prof.ª Edna Maria do Amaral Marini, com o
objetivo de oferecer maior segurança aos alunos e servidores daquela
escola. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicação:- 449/18, requer
ao Prefeito Municipal que, conjuntamente com a Comissão Municipal de
Trânsito – COMUTRAN, promova ações visando a redução e prevenção
de acidentes na Estrada Municipal “Guilherme Scatena”, conforme
especifica.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 450/18,
solicita ao Chefe do Poder Executivo a realização de pintura no CRAS –
Centro de Referência da Assistência Social de Descalvado, localizado na
Rua 24 de Outubro, a fim de tornar aquele prédio mais agradável e limpo
aos usuários. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 451/18, pede ao
Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que mantenha
contato com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, objetivando a visita da "Caravana da Inclusão" em
Descalvado, para apresentar os atuais direitos das pessoas com
deficiência. VAGNER BASTO:Requerimentos:- 93/18, requer ao Chefe
do Poder Executivo e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos que
informem o motivo da demora na conclusão do asfaltamento de trecho da
Av. Independência e, também, da Rua João Augusto Cirelli. Pede, ainda,
o cronograma de execução dos serviços de recapeamento em toda nossa
cidade.- 94/18, reitera pedido ao Prefeito Municipal e ao Secretário de
Administração para que, no tempestivo prazo legal, enviem relatório
pormenorizado contendo a relação de servidores ocupantes de cargos em
comissão na Prefeitura Municipal e a carga horária semanal de cada um,
nos anos de 2017 e 2018.Indicação:- 452/18, solicita ao Poder Executivo
esforços no sentido de reativar o posto de atendimento do SEBRAE no
Município de Descalvado, em vista dos relevantes serviços que eram
prestados pela unidade aos micro e pequenos empresários da nossa
cidade.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Vagner Basto; Paulo
Afonso Gabrielli Filho; Sebastião José Ricci; Luiz Carlos Vick Francisco;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luis Guilherme Panone; e, por fim, Débora
Cabral. 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
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:- 16/18, de autoria do Vereador Paulo
Afonso Gabrielli Filho, congratula efusivamente o tradicional Grêmio Esportivo
e Recreativo “Clube dos 30” pelos 40 anos de sua fundação, estendendo altivos
cumprimentos a cada um de seus associados e frequentadores, na forma que
especifica. O autor, Vereador Gabrielli Filho, usou da palavra para encaminhar
sua proposição, concedendo aparte ao Vereador Rodrigues da Cruz, favorável à
moção. Logo após, o Vereador Ricci manifestou-se a favor da proposição. Em
votação, a Moção foi aprovada por unanimidade de votos. Depois, o Presidente,
com base no Regimento Interno, suspendeu a sessão por 10 minutos para

a entrega da moção aos homenageados. O autor, juntamente com os
demais edis, procederam à entrega da moção e de certificado aos
representantes do “Clube dos 30”. Por fim, o Sr. Luiz Roberto Souza,
membro da Diretoria do Clube, fez uso da palavra em agradecimento. Ato
contínuo, o Presidente declarou a sessão reaberta. PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL: O Vereador Vagner Basto, por questão de ordem, pediu
votação em regime de urgência para votação do Projeto de Lei n.º 30/18,
de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, o qual insere no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado a Semana
Municipal de Prevenção e Combate a Aids – “Dezembro Vermelho”, a
realizar-se, anualmente, na semana do dia 1º de dezembro – Dia Mundial
da Luta Contra a Aids, prestando as devidas justificativas para tanto. Em
vista disso, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os
vereadores se inscrevem a favor ou contra o pedido de regime de
urgência especial. Ninguém se manifestou. Assim, colocou em votação o
pedido de regime de urgência especial, o qual foi aprovado por
unanimidade de votos. Na sequência, o Presidente abriu o prazo de 30
segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o projeto.
Ninguém se manifestou. Em votação, o projeto foi aprovado por
unanimidade de votos, em regime de urgência especial. PROJETO DE
LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 68/18, dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor R$
9.506,67, que visa abranger o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – COMUCRA, com o objetivo de repassar subvenções
sociais para serem aplicadas em despesas de custeio da APAE. Por fim, o
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia
20 de agosto de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas, conforme
prevê o Regimento Interno. 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

