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

36ª Sessão Ordinária
Data: 08 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 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................08 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 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 32/18, da
Contadora da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando
o balancete financeiro do mês de setembro do exercício corrente,
referente às contas deste Legislativo – à disposição dos Senhores
Vereadores e a quem possa interessar. - Convite da Secretaria de
Educação e Cultura para Comemoração do “Dia das Crianças” no dia 12
de outubro, sexta-feira, na Estação Cultural “Bloco Cultural Professora
Cacilda Gallo”, na FEPASA, com a seguinte programação: Lançamento do
“Livro Menina Pirralha” e Contação de Histórias, às 14:00 horas; Mostra
Estudantil de Música, às 15:30 horas e apresentação da Banda Adornos
Brothers, às 19:00 horas. II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 90/18, estima a receita e fixa a
despesa do Município de Descalvado para o exercício financeiro de 2019.
Registra-se que o 1º Secretário fez a leitura, na íntegra, da tramitação da

L.O.A. para 2019, para conhecimento do Soberano Plenário. - 91/18,
dispõe sobre autorização para o Poder Executivo alterar a destinação de
área pública de sistema de lazer para uso institucional, na forma que
especifica. III – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADOS
DE DELIBERAÇÃO: - 38/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, dá nova redação ao inciso I do Artigo 120, e à alínea “A”, do
Inciso I, do §1º, do Artigo 120, da Lei n.º 3.390, de 15 de dezembro de
2010, que aprova o Código Tributário do Município de Descalvado, que
versa sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano; - 40/18, de
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário
Oficial de Eventos do Município de Descalvado a “Semana Municipal de
Conscientização e Divulgação do Símbolo Internacional de Surdez”, a ser
comemorado, anualmente, na semana do dia 08 de janeiro. IV PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 15/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede
o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Empresário Jardel
Massari. V- MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 19/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, congratula o Sr. Geraldo Magela Izeppe pelos relevantes serviços
prestados à Municipalidade como Secretário de Finanças, visto que, através de
sua idoneidade e trabalho sério, estabilizou as contas públicas, contribuindo para
que Descalvado voltasse a se desenvolver, na forma que especifica. VI MOÇÃO DE APOIO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 04/18, de
autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta apoio aos empregados e
aposentados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para que
matérias legislativas e outras medidas que envolvam o Postalis (Instituto
de Previdência Complementar) e seus planos possam merecer a atenção
e comprometimento das estruturas políticas federais, visando mitigar os
impactos danosos que já vem sendo arcados pelos aposentados e
aposentáveis dos Correios, que já se somam em mais de 140 mil
participantes e assistidos em todo território nacional. VII PROPOSITURAS
A
ENCAMINHAR:
PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:Indicação:- 541/18, pede ao Chefe do Poder Executivo,
Sr. Antonio Carlos Reschini, o fornecimento de “Kit Escolar” aos filhos de
servidores públicos municipais, contendo os materiais necessários para o
desenvolvimento das atividades educacionais na rede pública. ARGEU
DONIZETTI RESCHINI: Requerimento:- 130/18, requer ao Departamento
de Estradas de Rodagem – DER a colocação de radares nos 3 trevos de
acesso à Descalvado, objetivando oferecer maior segurança aos cidadãos
que por eles transitam; Indicação: - 542/18, solicita à Comissão Municipal
de Trânsito – COMUTRAN seja reformulado o estacionamento para motos
da Rua Conselheiro Antonio Prado, entre as Vias Coronel Arthur Whitaker
e Dr. Anastácio Viana, visando proporcionar maior segurança e aumentar
o número de vagas aos motociclistas. CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação: - 543/18, reivindica ao Poder Executivo que determine ao
setor competente a realização de levantamento de locais sujeitos a
alagamento pela ação das chuvas na cidade, e, em caráter de
emergência, realize as obras necessárias a fim de evitar pontos de
enchente. DANIEL BERTINI: Indicações: - 544/18, reitera pedido ao
Poder Executivo visando a colocação de caçamba de lixo em trecho da
Avenida das Flores, que dá acesso a diversas chácaras e sítios, com o
objetivo de oferecer um local adequado para que a população deposite os
resíduos; - 545/18, indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos
Reschini, a construção de um espaço destinado a prática de esportes no

Bosque do Tamanduá, em benefício da população que reside naquele
populoso bairro. DEBORA CABRAL: Indicações: - 546/18, solicita ao
Chefe do Poder Executivo a construção de muro de alvenaria ao entorno
da EMEF Prof.º Francisco Fernando Faria da Cunha, no Jardim do Lago,
e da creche Prof.ª Mathilde de Freitas Cirelli, no Jardim Colonial, visto que
as unidades escolares estão cercadas apenas por alambrados; - 547/18,
pede ao Prefeito Municipal a instalação imediata de ponto de ônibus
defronte ao novo CEME – Centro Médico de Especialidades, no Bairro
Jardim Belém, a fim de tornar o local acessível a toda população; 548/18, reivindica ao Poder Executivo a reforma da torneira do poço
artesiano situada na Rua Antonio Garbuio, no Bosque do Tamanduá,
onde a população retira água para consumo. Pede, ainda, que estude a
viabilidade de firmar parceria com empresa privada para manutenção do
local. LUIS GUILHERME PANONE: Requerimento: - 130/18, reitera
pedido ao Prefeito Municipal para que preste informações sobre o
andamento para implantação da CIPA, fornecimento regular de EPI’s e
atualização de PPRA, LTCAT E PCMS, tendo em vista que essas são
políticas de saúde ocupacional para oferecer um ambiente de trabalho
saudável aos servidores municipais. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento: - 132/18, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr.
Antonio Carlos Reschini, informações sobre o Contrato n.º 36/16, firmado
entre a Municipalidade e a empresa responsável pela manutenção da
rede elétrica dos prédios e espaços públicos, objetivando fiscalizar a
vigência do contrato bem como os serviços nele previstos. PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 549/18, reivindica à
Secretaria Municipal de Educação e Cultura sejam iniciadas tratativas
junto às entidades filantrópicas conveniadas com a merenda escolar, com
o objetivo de diminuir o tempo do pedido e entrega dos produtos
fornecidos; - 550/18, solicita à Secretaria Municipal de Saúde o ajuste de
horários do transporte coletivo de pacientes à cidade de Ribeirão Preto,
evitando que essas pessoas aguardem longos períodos até retornarem a
seus lares. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 551/18,
pede ao Prefeito Municipal reparos urgentes na cobertura das quadras do
Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, a fim de evitar danos àquele
prédio público que tanto oferece entretenimento e lazer à nossa
população; - 552/18, indica ao Chefe do Poder Executivo a construção de
passagem, de bloquete, dentro do Ginásio de Esportes “Oswaldo
Cardoso”, interligando as duas quadras lá existentes, com o objetivo de
evitar que os frequentadores adentrem o espaço com grama e terra, pois
o piso do local já está bastante deteriorado, sendo que foi inaugurado no
ano passado. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação:- 553/18, solicita ao
Poder Executivo que providencie revitalização da Praça Barão do Rio
Branco, mais conhecida como “Jardim Velho”, incluindo a reativação do
antigo chafariz e dos vasos luminosos, de modo a estimular a população a
frequentar aquele centenário logradouro de nossa cidade. VAGNER
BASTO: Requerimento:- 133/18, requer ao Prefeito Municipal,
juntamente com os Secretários de Administração e de Saúde, que enviem
a esta Casa de Leis cópia do contrato firmado com a empresa
responsável pela formulação dos prontuários da saúde. Pede, ainda, que
informem o motivo pelo qual o sistema ainda não está em funcionamento;
Indicação: - 554/18, indica ao Chefe do Poder Executivo a limpeza da
área localizada entre as Ruas Firmino Costa e Fortunato Costa, no Bairro
Parque Universitário, bem como a colocação de areia e duas traves de

futebol, como forma de oferecer lazer e entretenimento às crianças
daquele bairro.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Argeu Donizetti Reschini; Débora
Cabral; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Vagner Basto; Luiz Carlos Vick
Francisco; e, por fim, Luis Guilherme Panone. 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
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE,
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL:A Vereadora Cabral requereu votação em regime de urgência
especial para o Projeto de Lei n.º 91/18, de autoria do Poder Executivo,
que o autoriza alterar a destinação de área pública do sistema de lazer
para uso institucional, na forma que especifica, prestando justificativas. O
Vereador Vick Francisco questionou o motivo da urgência. A Vereadora
Cabral prestou as devidas explicações. Logo após, o Presidente abriu o
prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a favor ou
contra o pedido. A Vereadora Cabral manifestou-se a favor do próprio
pedido de regime de urgência especial. Em votação, todos os vereadores
aprovaram o pedido de regime de urgência especial. Na sequência, o
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra o projeto. Os Vereadores Bertini e Basto
manifestaram-se acerca da propositura. Em votação, o Projeto n.º 91/18
foi aprovado por unanimidade de votos. VETO INTEGRAL APROVADO
PELA MAIORIA, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: O
Presidente informou ao Soberano Plenário que para rejeitar o veto é
necessário o voto da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, 06 votos.
Como não havia oradores inscritos, colocou em votação o Veto integral ao
Projeto de Lei n.º 01/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, que dispõe sobre a concessão de benefícios aos doadores de
sangue, seus componentes e derivados, no Município de Descalvado. Os
Vereadores Ricci, Vick, Pastor Adilson, Argeu, Bertini, Paiva, Rodrigues
da Cruz e Cabral votaram a favor do veto. Já os Vereadores Basto e
Gabrielli Filho votaram contra o veto. Nesse sentido, o Veto Integral foi
mantido e o projeto será devidamente arquivado. PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:- 36/18, de autoria do Vereador Daniel Bertini,
regulamenta o §2º do Artigo 98 da Lei n.º 3.390, de 15 de dezembro de
2010, que aprova o Código Tributário do Município de Descalvado e dá
outras providências. O Vereador Bertini usou da palavra para encaminhar
à votação o seu projeto. Em votação, o Projeto n.º 36/18 foi aprovado por
unanimidade de votos. Após, o Vereador Ricci requereu votação em bloco
dos Projetos de Decreto Legislativo números 12/18, 13/18 e 14/18. O
Presidente colocou em votação o pedido, que foi aprovado por
unanimidade de votos. Assim, os projetos serão votados em bloco,
conforme adiante. PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO EM BLOCO: - 12/18, de autoria do Vereador
Paulo Afonso Gabrielli Filho, concede Título de Cidadã Honorária de

Descalvado à Senhora Maria Martha Ferreira Santana. - 13/18, de autoria
do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede Título de Cidadão
Honorário de Descalvado ao Pastor Paulo Samuel Pereira. - 14/18, de
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede Título de Cidadão
Honorário de Descalvado ao Pastor Israel Vieira. Por fim, o Presidente
informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 15 de
outubro de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas, conforme prevê o
Regimento Interno, e, ainda, informou que no dia 17 de outubro de 2018,
às 18:30 horas, na Sede deste Legislativo, será realizada Audiência
Pública para discutir o Projeto de Lei n.º 90/18, o qual estima a receita do
Município de Descalvado e fixa a sua despesa para o exercício financeiro
de 2019. 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

