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

29ª Sessão Ordinária
Data: 21 de agosto de 2017, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................21 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; 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 Sebastião José Ricci para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:- 507/17, pede ao Chefe do Executivo que estude a
possibilidade, conjuntamente com as Secretarias de Assistência e
Desenvolvimento Social e de Saúde, de criar o “Cartão do Bebê”, objetivando
proporcionar tranquilidade às mães e às crianças nos primeiros seis meses
de vida, conforme especifica. - 508/17, reivindica ao Prefeito Municipal que
disponibilize um número de telefone que sirva como “Disk Denúncia”, para
que a população entre em contato em casos de maus tratos e abandono de
animais. Pede, ainda, que o nome do denunciante seja preservado, evitandose, desta forma, possíveis problemas à pessoa que prestar queixa. - 509/17,
indica ao Senhor Antonio Carlos Reschini, Chefe do Poder Executivo, que
estude alternativas, tal como uma nova represa, para abastecimento de água
no Município, a fim de preparar a nossa cidade para superar possíveis
problemas quanto à distribuição de água, conforme especifica. CARLOS
CESAR PAIVA: Indicação:- 510/17, solicita ao Prefeito Municipal a
implantação de holofotes no mini-campo do Ginásio de Esportes “Oswaldo
Cardoso” e, também, a colocação de suporte com rede ou tela em todo o seu
perímetro, visando possibilitar o uso do espaço em período noturno e
oferecer maior segurança. DANIEL BERTINI: Requerimentos: - 84/17,
requer ao Chefe do Poder Executivo que informe quantos pontos eletrônicos
para controle de frequência dos funcionários existem na Prefeitura Municipal,

bem como em outros setores geridos pela Municipalidade, apontando os que
estão em pleno funcionamento e prestando justificativas quanto aos que não
estão. Solicita, ainda, que informe qual o motivo de alguns setores ainda não
disporem de pontos eletrônicos. - 85/17, pede ao Prefeito Municipal, Senhor
Antonio Carlos Reschini, que, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia
de Descalvado, organize mutirão a fim de realizar procedimentos cirúrgicos
eletivos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com verba oriunda da Portaria
1.294, de 25 de maio de 2017, a qual visa disponibilizar recursos do
Ministério da Saúde para este fim, na forma que especifica. Indicação:511/17, requer ao Secretário de Educação e Cultura que estude a
possibilidade de implantar cobertura no corredor de entrada e saída da EMEI
“Paulo Roberto Jordão”, para proteção nos dias de fortes chuvas ou sol
intenso. Pede, ainda, que seja finalizada a cobertura do pátio da escola,
visando oferecer um local adequado e seguro para os alunos e servidores,
conforme especifica. DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Indicações: - 512/17,
reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude
medidas para doar ao SESI 205 os terrenos lindeiros às suas instalações,
com a finalidade de possibilitar futuras ampliações, conforme aduz. - 513/17,
propõe ao Chefe do Poder Executivo a celebração de convênio com cada
uma das associações de bairro do Município de Descalvado, para que,
mediante seu presidente ou representante indicado, possa fiscalizar a
atuação das Unidades de Saúde da Família – USF´s, em prol da saúde e
bem-estar da população.LUIS GUILHERME PANONE:Requerimento:86/17, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
informações quanto a aquisição de 02 (dois) tanques aéreos de combustível
que estão no Almoxarifado Municipal, na forma que especifica. Indicação:514/17, solicita à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos a abertura de boca-de-lobo na Rua Antonio Celso Martins,
defronte da residência número 141, no Bairro Recanto dos Ipês, em razão da
constante formação de poças de água naquele local.LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO:Requerimentos: - 87/17, requer ao Excelentíssimo Brigadeiro
do Ar, Senhor Antonio Ramirez Lorenzo, do Centro de Comunicação Social
da Aeronáutica, que disponibilize apresentação da “Esquadrilha da Fumaça”
para a cidade de Descalvado, no mês de outubro de 2017, na forma que
especifica. - 88/17, solicita ao Poder Executivo que informe quais
providências estão sendo tomadas com relação à substituição da torre que
recebe a transmissão analógica de televisão, para que Descalvado passe a
receber o sinal digital de TV. Indicação:- 515/17, pede ao Prefeito Municipal
que estude a possibilidade de oportunizar aos cidadãos o parcelamento de
débitos, com redução de multas e juros, tendo como exemplo os programas
do Governo Federal e Estadual, visando fomentar o ingresso de recursos
financeiros ao município e a regularização das dívidas por parte da
população. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Requerimento:- 89/17,
requer ao Poder Executivo que informe se as câmeras de
videomonitoramento já estão em funcionamento e, sobretudo, se operam
com o Sistema Tecnológico OCR, tendo em vista que tal sistema é dotado de
tecnologia de leitura ótica que possibilita a fiscalização e combate a roubo e
furtos de veículos, além de outros benefícios na área da segurança pública.
Indicações:- 516/17, reivindica ao Prefeito Municipal que determine os
serviços de calçamento em ambos os lados da Rua Portugal, iniciando-se
pelo Bairro Parque Milênio até atingir o Bairro Portal dos Coqueiros. Solicita,
também, a instalação de Academia ao Ar Livre naquelas imediações, de
modo a atender aos anseios dos moradores daquela populosa região.517/17, requer ao Chefe do Poder Executivo seja instalado em outro local o
ponto de ônibus situado na Rua Rio de Janeiro, no Bairro Jardim Albertina,
ao lado da quadra poliesportiva da EMEF “Professora Dirce Sartori
Serpentino”, bem como fechar de modo permanente o portão de acesso à

quadra, visto que atualmente facilitam a entrada de vândalos na quadra para
a prática de atos ilícitos.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:518/17, pede ao Prefeito Municipal que determine os serviços de limpeza e
manutenção, periodicamente, nos banheiros públicos existentes na Praça
Santa Cruz das Almas, possibilitando o uso por parte dos frequentadores
daquele logradouro.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 519/17, reivindica
ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, a instituição em
Descalvado do Programa “Olhem Por Nós”, por meio da política municipal de
atendimento aos cidadãos em situação de rua, com a finalidade de oferecer
vida digna a essas pessoas. VAGNER BASTO:Indicações:- 520/17, pede ao
Chefe do Poder Executivo a abertura de processo seletivo para recrutamento
de recursos humanos visando realizar operação “Tapa-buracos”, com o
objetivo de resolver os problemas causados por buracos nas vias públicas, e,
também, contribuir com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMARH, haja vista que muitos buracos são abertos para reparos e
manutenção na rede de água e esgoto.- 521/17, requer ao Prefeito Municipal
que estude medidas e adote providências no sentido de melhorar e dotar de
iluminação pública a Avenida Antonio Fregonese, mais conhecida como
“Reta”, tendo por objetivo a segurança do trânsito naquela extensa via.522/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que entre em contato com a
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, para que seja realizada
manutenção na rede de iluminação do Bairro Bosque do Tamanduá,
principalmente nas imediações do Centro de Educação Infantil "Professora
Dirce Pereira Fonseca", consoante aduz.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luiz Carlos
Vick Francisco; Vagner Basto; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Argeu Donizetti
Reschini; Luis Guilherme Panone; e, por fim, Daniel Bertini. 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
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, EM
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM
1º TURNO, APROVADA POR
UNANIMIDADE DE VOTOS: - Proposta de autoria de Vereadores da Câmara
Municipal, acrescentando o Artigo 276-A na Lei Orgânica do Município, o qual
institui o “Orçamento Impositivo”, denominado “Emenda Cidadã”, na forma
que especifica. O Vereador Luis Guilherme Panone usou da palavra para
encaminhar a Proposta à votação. A seguir, o Vereador Vagner Basto
manifestou-se favorável à propositura, concedendo aparte ao Vereador Diego
Rodrigues da Silva, também a favor. Antes da votação, o Presidente informou
que a Proposta de Emenda à Lei Orgânica será discutida e votada em dois
turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando
obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços dos membros
da Câmara Municipal. E destacou que o Presidente da Câmara votará a
proposta de Emenda à Lei Orgânica, visto que exige o voto de dois terços.
Não havendo mais oradores inscritos, colocou em votação, em 1º Turno, a
Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.º 06/2017, que foi aprovada por
unanimidade de votos. Assim sendo, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica
foi aprovada em 1º Turno. O Presidente disse que, com a aprovação da
emenda em 1º turno, será a mesma votada em 2º turno na 31ª Sessão
Ordinária, de 04 de setembro de 2017.PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E

VOTAÇÃO, COM ENCAMINHAMENTO DE SEU AUTOR:- 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.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 54/17, dispõe sobre
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária para
indenização de danos materiais a terceira pessoa vítima de acidente de
trânsito com veículo da Administração Pública, na forma que especifica. Por
fim, o Presidente informou que nesta próxima quarta-feira, dia 23 de agosto,
às 18:30 horas, a Câmara Municipal de Descalvado promoverá a 2ª
Audiência Pública para debater o projeto que trata do Plano Plurianual (PPA)
do Município para o período de 2018 a 2021, e, também, para discutir o
projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) dos Poderes
Executivo e Legislativo Municipal, destinada à elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício financeiro de 2018. E comunicou, ainda, que a
próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 28 de agosto de 2.017,
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

