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

35ª Sessão Ordinária
Data: 01 de outubro de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................01 de outubro 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 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 LEGISLATIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: 37/18, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, institui o Programa “Vida para Cães e
Gatos de Rua”, no Município de Descalvado e dá outras providências. - 39/18, de autoria
do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, altera a Lei nº 2.528, de 02 de agosto de 2.005,
que obriga as agências bancárias, no âmbito do Município, a colocar à disposição dos
usuários, pessoal suficiente para que o atendimento seja efetivado no tempo que
estabelece, na forma que especifica. II - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 15/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Pastor Marcelo
Benedito Pereira Garcia. III - PROPOSITURAS LIDAS:PASTOR ADILSON
GONÇALVES:Indicações:- 532/18, reitera pedido ao Prefeito Municipal e à Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social para que envidem esforços junto às esferas
Estadual e Federal visando à construção de mais casas populares em nosso Município,
em prol das inúmeras famílias carentes que estão aguardando o benefício.- 533/18, pede
ao Chefe do Poder Executivo a destinação de vaga de estacionamento preferencial para

idosos e pessoas com deficiência no prédio recém inaugurado da Unidade de Saúde
“Humberto Coelho” e do CEME - Centro Médico de Especialidades, como forma de
garantir o direito de acessibilidade.CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:- 534/18, solicita
ao Prefeito Municipal a verificação e manutenção dos “para-raios” existentes no perímetro
urbano, e, ainda, instalação desses dispositivos em pontos estratégicos, em vista da
frequente ocorrência de descargas elétricas (raios) que provocam a queima de aparelhos
eletroeletrônicos, interfones, centrais telefônicas, portões eletrônicos, e que, também,
colocam em risco a vida da população.DANIEL BERTINI:Requerimentos:- 123/18, requer
ao Poder Executivo o cumprimento da Lei Municipal n.º 4.190, de 22 de maio de 2018,
disponibilizando, diariamente, no site da Prefeitura Municipal, o cardápio e a tabela
nutricional das refeições servidas aos alunos da rede pública municipal de ensino.- 124/18,
reitera pedido ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, para que preste
informações referentes às tratativas com a empresa “RIZZO”, para a instalação definitiva
das câmeras de monitoramento no Município de Descalvado.Indicação:- 535/18,
encaminha ao Chefe do Poder Executivo anteprojeto de lei que dispõe sobre a
obrigatoriedade da presença de pessoa treinada para realizar o teste de glicemia capilar e
administrar insulina nos estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental no
Município
de
Descalvado,
conforme
especifica.LUIS
GUILHERME
PANONE:Requerimentos:- 125/18, solicita ao Prefeito Municipal que informe o motivo
pelo qual a “Casa do Mel” ainda não está em funcionamento, bem como quais as
providências estão sendo tomadas e o prazo estimado para sua inauguração.- 126/18,
requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que, no tempestivo
prazo legal, envie a esta Casa de Leis cópia integral dos processos de todas as dispensas
de licitação realizadas no primeiro semestre de 2018, para o exercício do papel
fiscalizatório.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimento:- 127/18, solicita ao
Poder Executivo que, para os carnês de IPTU do exercício de 2019, seja cumprida a Lei
4.114, de agosto de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação relativa a
débitos pendentes em boletos/carnês de cobrança de tributos do Município de Descalvado
e sobre a declaração de quitação anual dos débitos municipais.Indicação:- 536/18, pede
ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que estude a viabilidade de implantar a
coleta seletiva de lixo reciclável em nossa cidade, como forma de gerar renda à população
e preservar o meio ambiente.PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Requerimento:128/18, requer à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado que firme
convênio com o IAMPS - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual,
visando o atendimento de servidores e seus familiares residentes em nosso Município e
região.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 537/18, pede ao Poder Executivo
que estude a viabilidade de conceder, em comodato, imóvel para as ONG´s e entidades
que ainda não possuem sede própria, para que as mesmas possam pleitear recursos
financeiros junto a órgãos do governo, conforme especifica.SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI:Indicação:- 538/18, requer ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, Deputado Cauê Macris, atenção das lideranças partidárias para aprovação do
Projeto de Lei que estende o benefício da isenção do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) aos deficientes que não necessitam de veículos
adaptados.VAGNER BASTO:Requerimento:- 129/18, solicita ao Prefeito Municipal e aos
Secretários de Administração e de Saúde que enviem a esta Casa de Leis cópia do
contrato firmado com a empresa responsável pela formulação do ponto eletrônico dos
servidores da saúde. Pede, ainda, que informem o motivo pelo qual o sistema de controle
de entrada e saída dos funcionários ainda não está em funcionamento.Indicações:539/18, pede ao Poder Executivo seja constituído o “Conselho Municipal de Fiscalização
dos Procedimentos Licitatórios”, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das
disposições previstas na Lei nº 8.666/93, garantindo a transparência dos atos públicos.540/18, indica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que, em cumprimento ao
princípio da economicidade e da competência legal, seja a vaga de Secretário Municipal
de Finanças ocupada por servidor de carreira daquela pasta.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Sebastião José Ricci; Pr. Adilson Gonçalves;
Vagner Basto; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luis
Guilherme Panone; Débora Cabral; 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
Nenhuma proposição foi deliberada e votada neste expediente. Por fim, o
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 08 de
outubro 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
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