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

14ª Sessão Ordinária
Data: 07 de maio de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária não esteve presente o Vereador Reinaldo Rodrigues
da Cruz, em virtude de problemas de saúde.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................07 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; e Sebastião José Ricci.
VEREADOR AUSENTE: Reinaldo Rodrigues da Cruz.
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 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: Ofício n.º 49/18, subscrito pelo
Secretário de Finanças, Sr. Geraldo Magela Izeppe, encaminhando a esta
Casa de Leis os Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, modelos 3
e 5 (anexo 9) do 1º Bimetre de 2018, modelo 5 (anexo 9) do 6º Bimestre
de 2017, o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2017 e a
retificação do balancete da receita do mês de janeiro e fevereiro de 2018.
Ainda,o Balancete da Receita, Balancete da Despesa e Diário de
Empenhos (referente a março de 2018) – à disposição dos Senhores
Vereadores e a quem possa interessar. I – PROJETOS DE LEI DO
EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 44/18, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 40.000,00, que visa abranger a Divisão de Saúde do
Orçamento, com o objetivo de reclassificar o elemento de despesas para
melhor classificação contábil, vez que os serviços serão realizados perlo

Terceiro Setor através de Termo de Convenio para a realização de
cirurgias eletivas em acordo com o Artigo 199, Parágrafo 1º, da
Constituição Federal, de forma complementar. - 45/18, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de
R$ 1.354.030,00, que visa abranger diversas divisões da estrutura
orçamentária, com o objetivo de criar os vários elementos de despesas
para melhor classificação contábil, vez que as despesas com pessoal
serão enquadradas como sub elemento da classificação superior
3.1.90.11.00 – Pessoa Civil. II – PROJETO DE RESOLUÇÃO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 02/18, de autoria da Mesa da
Câmara Municipal, dispõe sobre o novo Regimento Interno da Câmara
Municipal de Descalvado – SP, elaborado competentemente pela
Comissão Especial nomeada pelo Ato da Mesa n.º 20/2017; III –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 05/08, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Doutor Julio Cesar Pereira de Souza. IV – MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 06/18, de
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta congratulações ao
Padre Fábio de Melo pela coragem e sinceridade ao falar sobre a sua
depressão e síndrome do pânico, em entrevista realizada pelo Jornalista
Roberto Cabrini, no Programa “Conexão Repórter”, conforme especifica. V –
PROPOSITURAS
A
ENCAMINHAR:
PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:Indicações:- 201/18, pede ao Prefeito Municipal que
ofereça o serviço de ouvidoria nos bairros para a população, com uma
equipe de funcionários representando o Poder Executivo em suas
variadas áreas e um cronograma previamente divulgado para atender um
bairro por semana;- 202/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Sr.
Antonio Carlos Reschini, esforços junto ao Governo do Estado de São
Paulo para instalação de uma unidade do Poupatempo em nosso
Município, com a finalidade de atender à população descalvadense com
seus diversos serviços;ARGEU DONIZETE RESCHINI:Indicações:203/18, reivindica ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de
construção de estacionamento 45º, no extenso passeio público existente
ao lado da Igreja Matriz, na Rua Barão do Descalvado, aumentando o
número de vagas de estacionamento na região central;- 204/18, solicita ao
Poder Executivo Municipal o calçamento da rotatória existente no
cruzamento das Ruas Cel. Rafael Tobias, Padre Jeremias José Nogueira
e Perimetral Cezar Martinelli, próximo ao Bairro Santa Cruz, a fim de
sanar os problemas com mato alto que atrapalha a visão dos motoristas,
conforme especifica; - 205/18, requer ao Chefe do Poder Executivo
esforços visando a reforma do prédio do Velório Municipal, incluindo a
cobertura na parte externa, objetivando acomodar um número maior de
pessoas naquele local, conforme especifica. CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:- 206/18, pede ao Prefeito do Município adoção de medidas
no sentido de tirar das vias e locais públicas os animais abandonados,
oferecendo-lhes uma vida mais digna, conforme especifica; - 207/18,
solicita ao Excelentíssimo Prefeito do Município que estude a viabilidade
de implantar, em Descalvado, um núcleo de pediatria, com equipamentos
e instalações adequadas, em prol das crianças e jovens. DANIEL
BERTINI:Requerimento:- 45/18, requer à ARTESP – Agência de
Transporte do Estado de São Paulo que proceda o prolongamento do
acostamento da Rodovia SP-215, no trecho que interliga Descalvado a
cidade de São Carlos, logo após o trevo, pois devido ao intenso fluxo de

carros e caminhões os motoristas sentem insegurança ao transitar e fazer
as conversões. Indicação:- 208/18, indica ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine a limpeza do mato e
manutenção do asfalto nas vias do Bairro Bosque do Tamanduá,
conforme especifica. DEBORA CABRAL:Indicações:- 209/18, solicita ao
Prefeito Municipal a construção de uma praça pública na Rua Arlindo
Gabrielli, no bairro Jardim Ricardo Cesar, com toda infraestrutura
necessária para o lazer e entretenimento dos moradores daquela região; 210/18, solicita ao Poder Executivo a construção de uma área pública com
mini campo de futebol e academia ao ar livre no Parque do Milênio, como
forma de oferecer um local adequado à prática de esportes e atividades
física; - 211/18, pede à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN
que estude a possibilidade de realizar a instalação de redutores de
velocidade na Rua Siqueira Campos, tendo em vista o aumento do fluxo
de veículos naquela via pública, conforme especifica. LUIS GUILHERME
PANONE: Requerimento:- 46/18, reivindica ao Prefeito Municipal o
cumprimento da Emenda Impositiva apresentada por este Vereador e
também pelo Vereador Paulinho Gabrielli, que visa a demolição do antigo
prédio da C.D.H.U. localizado no Bairro Morada do Sol, bem como a
realização de melhorias no local, conforme especifica; Indicação: 212/18, solicita ao Executivo Municipal que proceda a colocação de
raspas de asfalto em diversas ruas do Bairro Jardim do Lago que ainda
não possuem asfaltamento, na forma que especifica. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Indicações: - 213/18, indica ao Prefeito Municipal que
busque parceria junto a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo,
com o objetivo de participar de projetos que tragam atrações culturais
para o Município de Descalvado, como opção de lazer e entretenimento à
nossa população; - 214/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a
revitalização da Praça “Luiz Celso Antônio”, popularmente conhecida
como “Praça do Lago”, com a instalação de novos brinquedos e atrações
infantis, a fim de oferecer divertimento às crianças da nossa cidade.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 215/18, indica ao
Secretário de Educação que sejam refeitos os degraus da Escola CAIC
“Dr. Cid Muniz Barreto”, haja vista que são muito estreitos, podendo
causar acidentes às crianças e jovens que frequentam o local, conforme
especifica; - 216/18, requer ao Prefeito Municipal que autorize o
atendimento de pacientes até 10 anos por pediatra nas Unidades de
Saúde da Família, independente do bairro em que residem, oferecendo
assistência médica às crianças no momento em que necessitarem.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 217/18, indica à douta Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Descalvado que oficie ao Presidente da
Câmara Federal, Deputado Rodrigo Maia, para que solicite junto às
lideranças partidárias a aprovação do PL 7563/2017, que institui regime
especial de tributação aplicável à pessoa jurídica que contrate empregado
pertencente a pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família,
reintegrando as mesmas ao mercado de trabalho. VAGNER BASTO:
Requerimento: - 47/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que envie a
esta Casa de Leis relatório contendo todas as áreas pertencentes à
Municipalidade disponíveis para doação a empresas que desejam se
instalar ou expandir seus negócios no Município de Descalvado, conforme
especifica; Indicações: - 218/18, reitera solicitação ao Poder Executivo
para que ofereça atendimento odontológico noturno no Centro
Odontológico Municipal – “Dr. Alfeo Todescan”, em benefício da
população que trabalha durante o dia e só dispõe da noite para ser

atendida; - 219/18, pede ao Prefeito Municipal que disponibilize um ônibus
de 40 lugares para o transporte de alunos do Sindicato Rural Patronal de
Descalvado, tendo em vista que o atual veículo não comporta a
quantidade de alunos que frequentam o curso “Jovem Agricultor do
Futuro”, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luis
Guilherme Panone; Vagner Basto; Luiz Carlos Vick Francisco; Daniel
Bertini; e, por fim, Débora Cabral Paganotto. 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
PROJETOS DE LEI DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO
APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 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.
PROJETOS DE LEI DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO
APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 07/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho,
insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado a Semana Municipal
da Cultura, a realizar-se na semana do dia 22 de abril – Dia da Emancipação Política de
Descalvado, na forma que especifica;- 10/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, dispõe
sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal fornecer a carne bovina na forma
“moída” aos alunos da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino, na forma que
especifica.Por fim, o Presidente informou que a próxima sessão ordinária
será realizada no dia 14 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

