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

13ª Sessão Ordinária
Data: 02 de maio de 2018, quarta-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 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................02 de maio 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 Paganotto; 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 Pastor Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 41/18, dispõe sobre a abertura crédito adicional
especial às dotações orçamentárias, no valor de R$ 300,00, com o
objetivo de aportar recursos orçamentários destinados ao atendimento de
indenização de danos causados em imóvel urbano. - 42/18, dispõe sobre
a abertura crédito adicional especial às dotações orçamentárias, no valor
de R$ 5.712,00, com o objetivo de aportar recursos orçamentários
destinados ao atendimento de indenização de danos causados em imóvel
urbano. - 43/18, dá nova redação aos incisos I e II do § 1º do Art. 1º, da

Lei n.º 4.069/2017, que cria a gratificação por desempenho de atividade
delegada, a ser paga aos militares do Estado que exercem atividade
municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de Convênio
especifico. II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADOS
DE DELIBERAÇÃO: - 11/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Descalvado o Dia Municipal de Combate à Depressão e à Síndrome do
Pânico, a ser comemorado, anualmente, no dia 07 de abril. - 12/18, de
autoria do Vereador Vagner Basto, institui as Olímpiadas Estudantis na
rede municipal de ensino no âmbito do Município de Descalvado e dá
outras providências. III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: -05/18, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, congratula o Jornalista Roberto Cabrini pela
entrevista realizada no programa “Conexão Repórter” com o Padre Fábio de
Melo, a qual a depressão e a síndrome do pânico, transtornos psiquiátricos
que atingem uma grande parte da população, foram abordados com muita
sensibilidade. IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:PASTOR
ADILSON GONÇALVES:Indicação:- 185/18, pede ao Prefeito Municipal,
Sr. Antonio Carlos Reschini, que disponibilize gratuitamente cadeiras de
rodas motorizadas, camas hospitalares, muletas e andadores novos a
população de baixa renda que necessita desses equipamentos. ARGEU
DONIZETE RESCHINI: Indicações:- 186/18, solicita ao Chefe do Poder
Executivo medidas visando à abertura de uma rua interligando os bairros
Recanto dos Ipês II e Vila Freitas, com o objetivo de oferecer um caminho
alternativo aos motoristas, principalmente de veículos pesados,
diminuindo o fluxo intenso de veículos na Avenida Bom Jesus. - 187/18,
reivindica ao Executivo a implantação de placas de indicação de
quilometragem e sinalização, bem como a instalação de proteção metálica
nas curvas das vicinais Guilherme Scatena e José Perna Sobrinho, como
forma de orientar e alertar os motoristas, diminuindo os riscos de
acidentes, conforme especifica.CARLOS CESAR PAIVA:Indicações:188/18, pede ao Prefeito Municipal esforços visando a aquisição de
ambulâncias com equipamentos e toda a estrutura necessária para o
transporte seguro de pacientes em estado pós-cirúrgico, conforme
especifica; - 189/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo autorização
para que as gestantes carentes de nossa cidade possam se alimentar nas
escolas públicas, como forma de oferecer mais qualidade de vida aos
bebes e as mães. DANIEL BERTINI: Requerimento:- 41/18, requer ao
Poder Executivo que encaminhe a este Vereador cópia do contrato e nota
fiscal, bem como todos os documentos referentes à empresa terceirizada
que instalou os hidrômetros em nossa cidade, conforme Edital n.º 04/16 e,
ainda, que informe os critérios adotados para a escolha da empresa,
conforme especifica. DEBORA CABRAL: Indicação: - 200/18, indica ao
Prefeito Municipal a realização dos serviços de infraestrutura como guias,
sarjetas, calçadas, iluminação e asfaltamento no trecho localizado entre
as Ruas Silvio Schiroli e Avenida Pio XII, ao lado do prédio da Antiga
Tapelux, permitindo o transito de pedestres e veículos. LUIS GUILHERME
PANONE: Requerimentos: - 42/18, requer ao Chefe do Poder Executivo
o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado com
o Ministério Público do Trabalho, que exige a publicação no site
institucional da Prefeitura dos cargos comissionados e seus ocupantes,
conforme especifica; - 43/18, solicita ao Ministério Público do Trabalho
que encaminhe a esta Casa de Leis cópias reprográficas de todos os
Termos de Ajustamento de Conduta – TAC, firmados com o Município de

Descalvado, do período compreendido de 2008 até a presente data. LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento: - 44/18, reivindica ao Excelentíssimo Brigadeiro do Ar
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 setembro, juntamente com as
festividades em comemoração ao aniversário da nossa cidade.
Indicações: - 190/18, pede ao Prefeito Municipal a realização dos
serviços de infraestrutura urbana e asfaltamento nas Ruas João Francisco
Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João Donizetti Trombini, Irmã
Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior, localizadas no bairro
Jardim do Lago, em prol dos moradores daquela região; - 191/18, reitera
pedido a Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN para que seja
implantado redutor de velocidade em toda extensão da Avenida
Independência, principalmente nas proximidades da escola SESI, tendo
em vista disciplinar o trânsito no local, conforme especifica. PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 192/18, indica ao Poder
Executivo a colocação de caçambas espalhadas nos bairros do Município,
onde a população possa depositar entulho, com o objetivo de manter a
cidade limpa e agradável, conforme especifica; - 193/18, pede ao Prefeito
Municipal que estude a possibilidade de implantar uma trilha entre a
FEPASA e a Estação da Aurora, com estrutura necessária para que os
cidadãos possam realizar o trajeto de bicicleta ou caminhando, com o
objetivo de incentivar os munícipes à prática de exercícios e ainda,
estimular o conhecimento da história de Descalvado, conforme especifica;
- 194/18, reivindica a Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN que
retire a pintura de solo da Rua José Bonifácio, ao lado da Igreja Matriz,
onde sinaliza que duas vagas são somente para ambulâncias, tendo em
vista a dificuldade que a população encontra para estacionar no centro da
cidade, na forma que aduz. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações: - 195/18, requer ao Poder Executivo a instalação de uma
Academia ao Ar Livre, no espaço existente defronte a Unidade de Saúde
da Família “Humberto Coelho”, no bairro Jardim Belém, de modo que o
local seja utilizado para a pratica de atividades físicas pela população em
geral. - 196/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que realize
manutenção no campo de malha localizado na EMEF “Professor Andrelino
Casare”, no Jardim Albertina, muito utilizado pelos cidadãos daquele
bairro como opção de lazer e entretenimento, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 197/18, requer ao Prefeito
Municipal que estude a possibilidade de viabilizar a vinda da “Carreta da
Saúde” à Descalvado, com o objetivo de disponibilizar a população
acesso a exames médicos de média complexidade, e até de pequenas
cirurgias, reprimindo a demanda do SUS - Sistema Único de Saúde.
VAGNER BASTO: Indicações: - 198/18, solicita ao Poder Executivo a
aquisição de equipamento para leitura e impressão instantânea das
contas de água, como forma de agilizar o processo e gerar maior
economia aos cofres públicos; - 199/18, indica ao Secretário de Saúde,
Sr. Wander Bonelli, a criação de programa com ações voltadas a saúde
preventiva da população que reside na área rural da nossa cidade,
conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE

Usaram da palavra os vereadores: Vagner Basto; Daniel Bertini; Paulo
Afonso Gabrielli Filho; Luiz Carlos Vick Francisco; Reinaldo Rodrigues da
Cruz; Argeu Donizetti Reschini; Débora Cabral Paganotto; 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 PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL: Por questão de ordem, o Vereador Gabrielli Filho
requereu votação em regime de urgência especial para o Projeto de Lei
n.º 43/18, que dá nova redação aos incisos I e II do § 1º do Art. 1º, da Lei
n.º 4.069/2017, que cria a gratificação por desempenho de atividade
delegada, a ser paga aos militares do Estado que exercem atividade
municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de Convênio
especifico, 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. Após, o Presidente esclareceu que é necessário
o voto de, no mínimo, dois terços dos vereadores, ou seja, 8 votos, para
aprovação de cada um dos pedidos. 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 43/18. A Vereadora
Cabral manifestou-se favorável, concedendo aparte ao Vereador Bertini,
também a favor. Logo após, o Vereador Vick Francisco usou da palavra
favorável à propositura. O Vereador Reschini pronunciou-se a favor, e
concedeu aparte aos Vereadores Pastor Adilson e Panone, favoráveis.
Em votação, o Projeto 43/18 foi aprovado por unanimidade de votos, em
regime de urgência especial. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
APROVADA POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: - 02/18, de autoria do Vereador Daniel Bertini, congratula a
empresária Eleusa Bafun Perna pela sua reconquista do recorde junto ao
Rankbrasil 2018 de “Maior Quebra-Cabeça Montado”, com 48 mil peças.
O autor da moção usou da palavra para encaminhá-la. Ato contínuo, o
Presidente submeteu à votação do Plenário a suspensão da sessão por
05 minutos, para proceder a entrega da moção à homenageada.Todos
aprovaram. Assim, a sessão foi suspensa. Após a entrega da moção, a
sessão foi reaberta. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO
POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:36/18, autoriza o Poder Executivo contribuir, anualmente, com a doação
de bens ao PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas
e Violência, na forma que especifica. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 39/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a
dotação orçamentária, no valor de R$ 20.000,00, para abranger atividades
da Divisão de Turismo, aportando recursos orçamentários destinados ao
atendimento de emenda impositiva. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 40/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a
dotação orçamentária, no valor de R$ 70.000,00, para abranger a Divisão
de Saúde do Orçamento, visando aportar recursos orçamentários

destinados ao atendimento de contrapartida da obra de fechamento da
Unidade de Saúde do Parque Milênio, mais compra de equipamentos para
a instalação da Farmácia Municipal. Por fim, o Presidente informou que a
próxima sessão ordinária será realizada no dia 07 de maio de 2018,
segunda-feira, com início às 18:00 horas. 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

