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

29ª Sessão Ordinária
Data: 19 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 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................19 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.
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 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 17/19, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da
Cruz, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Doutor
José Felipe Otaviano. II – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 01/19, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, externa sinceras congratulações à Polícia
Federal pelo imensurável trabalho realizado em operações de grande
relevância à justiça brasileira, demonstrando compromisso e respeito pela
nossa Nação, conforme especifica.III – PROPOSITURAS LIDAS E A
SEREM
ENCAMINHADAS:PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:
Indicações:- 380/19, pede à Secretaria Municipal de Saúde que crie
programa intitulado “Boa Visão”, com o objetivo de oferecer consultas
gratuitas com oftalmologistas em todos os bairros do Município, bem
como a doação de óculos, conforme especifica.- 381/19, solicita ao
Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que tome as medidas
cabíveis para a municipalização do trânsito em Descalvado, de acordo
com o Código de Trânsito Brasileiro, visando melhorias na fiscalização,
sinalização e educação do trânsito e, ainda, contribuindo com a

arrecadação municipal, conforme especifica. CARLOS CÉSAR PAIVA:
Indicação: - 382/19, pede ao Chefe do Poder Executivo a construção de
praça pública em área adjacente à Igreja da Comunidade “Cristo Rei”, no
Parque Morada do Sol, com o objetivo de oferecer um espaço adequado
para o lazer e entretenimento aos cidadãos daquele populoso bairro,
consoante aduz. DANIEL BERTINI: Indicação: - 383/19, indica à
Prefeitura Municipal a colocação de luminárias nos postes existentes na
Rua Euclides Rodrigues de Souza, no Bairro Bosque do Tamanduá, bem
como a instalação de mais postes com iluminação no restante daquela via
pública, conforme especifica.DÉBORA CABRAL: Requerimento: 119/19, reivindica à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a
substituição das lâmpadas dos postes existentes na Rua Benvindo
Gonçalves Branco, a fim de melhorar as condições de luminosidade e
oferecer maior segurança às pessoas que residem naquelas imediações.
Indicações: - 384/19, requer ao Poder Executivo que aplique a legislação
municipal vigente e notifique proprietários para que mantenham seus
terrenos limpos, bem como que passe a exigir que todos os lotes
existentes em Descalvado sejam murados, a fim de manter nossa cidade
limpa e organizada. - 385/19, solicita ao Prefeito do Município de
Descalvado, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine o calçamento
e a manutenção dos reservatórios de água do Parque Morada do Sol, a
fim de mantê-los sempre limpos. LUÍS GUILHERME PANONE:
Indicação: - 386/19, reitera solicitação ao Chefe do Poder Executivo para
o retorno das consultas médicas no período noturno nas Unidades de
Saúde da Família – USF’s dos bairros, com o objetivo de suprir a
demanda de atendimentos, conforme especifica. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Requerimento: - 120/19, requer à Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Descalvado que estude a viabilidade de criar a
“Santa Casa Clínicas”, um setor voltado ao atendimento particular e de
convênios, com médicos especialistas e plantonista, tendo por objetivo
desafogar o Pronto Socorro Municipal e, também, gerar maior renda ao
hospital.Indicações:- 387/19, solicita ao Prefeito Municipal que dê início à
recuperação e ampliação do CLT – Centro de Lazer do Trabalhador do
Bairro Santa Cruz, conforme promessa de campanha do atual Governo,
em benefício dos moradores daquela região.- 388/19, indica ao Chefe do
Poder Executivo que estude a viabilidade de equiparar a referência
salarial dos monitores de creche com a dos professores da rede pública
municipal de ensino, em reconhecimento ao trabalho realizado por esses
profissionais,
que
exige
grande
responsabilidade
e
comprometimento.PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicação:389/19, pede à Comissão Municipal de Trânsito - COMUTRAN que
transforme em mão única de direção as Ruas João XXIII e Humberto
Gabrielli, nos quarteirões compreendidos entre as Ruas Cel. Arthur
Whitaker e Dr. Anastácio Viana, criando condições para liberar o
estacionamento em ambos os lados das referidas ruas.REINALDO
RODRIGUES
DA
CRUZ:Indicações:390/19,
reivindica
ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a
instalação de câmeras de segurança nas escolas da Rede Pública
Municipal de Ensino, tanto em sua área interna quanto externa, em prol da
segurança de alunos e funcionários. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:- 391/19, reitera indicação ao Chefe do Poder Executivo,
Antonio Carlos Reschini, para que providencie, com urgência, a instituição
da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de
acolher e oferecer melhores condições de vida para as pessoas com

deficiência de nossa cidade.VAGNER BASTO:Requerimento:- 121/19,
pede ao Secretário Municipal de Educação, Marco Antonio Pratta, que
envie a esta Casa de Leis relatório pormenorizado contendo o
Cronograma Escolar do ano de 2020 e, também, as atividades
complementares previstas para os professores da rede municipal de
ensino.Indicações:- 392/19, indica ao Poder Executivo que,
conjuntamente com o Departamento de Estradas de Rodagem – DER,
realize melhorias na iluminação de todos os trevos de acesso à nossa
cidade, tendo em vista a precariedade e os riscos a que estão expostos
aqueles que circulam por esses locais.- 393/19, solicita ao Prefeito
Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde o término das instalações
da Unidade de Saúde da Família – USF do Jardim Albertina, tendo em
vista a necessidade de acomodar melhor equipamentos utilizados para o
exercício do trabalho, bem como, os materiais permanentes, conforme
especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Luis Guilherme Panone;
Luiz Carlos Vick Francisco; Sebastião José Ricci; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; Argeu Donizetti Reschini; Débora Cabral; Pr. Adilson Gonçalves;
Daniel Bertini; 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
EMENDA MODIFICATIVA APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Emenda Modificativa ao
Projeto de Lei n.º 53/19, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, destinadas à elaboração
da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, apresentada pelo Vereador
Luis Guilherme Panone, dando nova redação ao inciso II, do Artigo 11, de
modo a reduzir de 10% para 5% a abertura de créditos adicionais
suplementares até o limite de 5% do orçamento das despesas, nos termos
da legislação vigente, excluídas das aberturas dotações do Legislativo.
Em discussão, o autor da emenda usou da palavra para encaminhá-la à
votação. Em votação, a referida emenda modificativa foi aprovada por
unanimidade de votos. A seguir, o Presidente informou que agora o
Projeto n.º 53/2019, juntamente com a emenda aprovada, serão
encaminhados à Comissão de Justiça e Redação para redação final,
dentro do prazo de cinco dias, retornando à discussão e votação na
sessão ordinária de 26 de agosto de 2019. PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO APROVADO PELA MAIORIA, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: O Vereador Basto requereu regime de urgência especial para
votação do Projeto de Lei n.º 21/2019, de autoria da Mesa Diretora da
Câmara Municipal, que insere no Anexo IV da Tabela de Salários
constante da Lei nº 3.434/2011, nova referência salarial “8”, renumerando
as referências subsequentes sem alteração de valores; e altera a
referência salarial dos empregos de contador e tesoureiro, com alteração
de valor, ficando os Anexos I, II e III da Lei 3434/2011 alterados,
prestando, para tanto, as devidas justificativas. O Presidente abriu prazo
de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a favor ou contra o
pedido. Ninguém se manifestou. Depois disso, o Presidente informou que

para aprovar o pedido de regime de urgência especial é necessário o voto
da maioria absoluta dos vereadores, isto é, 6 votos. Em votação, o pedido
foi aprovado pela maioria, com votos contrários apenas dos Vereadores
Reschini e Cabral. Logo após, o Presidente suspendeu a sessão por 15
minutos para emissão de pareceres. Decorrido o prazo, declarou a sessão
reaberta. A Vereadora Cabral, por questão de ordem, pediu ao Presidente
para inscrever-se no projeto. O Presidente pediu para a Vereadora Cabral
aguardar para inscrever-se. Ato contínuo, abriu o prazo de 30 segundos
para essa finalidade. A Vereadora Cabral manifestou-se contra. O Edil
Vick Francisco pronunciou-se a favor. Já o Vereador Reschini manifestouse contra. O Vereador Basto falou a favor da propositura, com aparte do
Vereador Panone, também favorável ao projeto. Na sequência, o
Vereador Ricci manifestou-se favorável. Em votação, os Vereadores
Panone, Basto, Gabrielli Filho, Vick Francisco e Bertini votaram a favor do
projeto. Já os Vereadores Reschini, Cabral, Rodrigues da Cruz, Paiva e
Pr. Adilson votaram contra o projeto. Havendo empate, o Presidente
desempatou, votando favorável ao projeto. Assim, o Projeto n.º 21/2019
foi aprovado pela maioria, em única discussão e votação. 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
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