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

31ª Sessão Ordinária
Data: 03 de setembro de 2018, segunda-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 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................03 de setembro 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 – VETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, LIDO NESTE
EXPEDIENTE: - 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. O 1º Secretário fez a leitura do seguinte
fragmento do Regimento Interno, in verbis: “Os projetos vetados deverão
ser apreciados pela Câmara dentro do prazo de trinta dias a contar desta
Sessão, em uma só discussão, considerando-se aprovados se obtiverem

o voto favorável da maioria absoluta de seus membros. Esgotado sem
deliberação o prazo estabelecido acima, os vetos serão colocados na
Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições,
até sua votação final.” II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 76/18, dispõe sobre a abertura
de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no valor R$
40.000,00, com o objetivo de atender a Secretaria de Saúde para
aquisição de material de consumo e de distribuição gratuita. - 77/18,
dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações
orçamentárias, no valor de R$ 523.484,47, que visa abranger às
Secretarias de Administração, de Planejamento, Desenvolvimento, Obras
e Serviços Públicos, de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de Educação
e Cultura, de Finanças e de Esportes, Lazer e Turismo, com o objetivo de
suplementar recursos orçamentários em dotações especificas no
orçamento corrente a serem aplicados nas despesas projetadas até o final
do exercício 2018 com serviços diversos, serviços do plano de saúde e
aquisições de materiais/equipamentos. - 78/18, dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor R$
131.800,52, com o objetivo de atender a Secretaria de Educação e
Cultura, para ser aplicado na cobertura de despesas de custeio
consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo
com a Resolução FNDE n.º 11, de 18 de maio de 2018. - 79/18, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária,
no valor R$ 120.000,00, com o objetivo de atender a Secretaria de
Esporte, Lazer e Turismo. - 80/18, dispõe sobre a abertura de crédito
adicional suplementar à dotação orçamentária, no valor de R$ 165.000,00,
com o objetivo de atender o Gabinete do Prefeito e a Assessoria de
Comunicação Social. - 81/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
suplementar à dotação orçamentária, no valor R$ 970.000,00, que visa
atender diversas unidades orçamentárias do Município, para despesas
com Auxílio Alimentação, conforme Lei n.º 3.684/13. III – PROJETO DE
LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 33/18, de
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário
Oficial de Eventos do Município de Descalvado o Dia Municipal de
Combate ao Fumo, a ser celebrado, anualmente, no dia 29 de agosto, na
forma que especifica. IV - PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR ADILSON
GONÇALVES: Requerimento:- 104/18, requer à INTERVIAS –
Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A a instalação de
telefones para emergências na extensão da Rodovia SP-215, no trecho
que liga Descalvado a São Carlos, com intuito de oferecer maior
segurança aos seus usuários. Indicação: - 482/18, solicita ao Prefeito
Municipal que, em atendimento às necessidades dos moradores do
Assentamento Horto da Aurora, realize melhorias para aquela região,
como posto de saúde, transporte para crianças, campo de futebol, creche,
dentre outros. ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicações: - 483/18,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo estudos visando estender o
beneficio do auxílio alimentação aos estagiários da Prefeitura Municipal,
de forma justa, tendo em vista os relevantes serviços prestados por eles à
Municipalidade. - 484/18, indica ao Poder Executivo o recapeamento
asfáltico da praça existente defronte o Cemitério Municipal, no Jardim
Albertina, bem como melhorias na iluminação daquele espaço, em prol da
segurança dos moradores da região. CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação: - 485/18, pede ao Secretário Municipal de Educação e Cultura
que estude a possibilidade de ceder, em período noturno, as quadras das

escolas municipais para os desportistas poderem utilizá-las, visto que as
quadras poliesportivas do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso” não
atendem à demanda hoje existente. DANIEL BERTINI: Requerimento: 105/18, requer ao Chefe do Poder Executivo informações a respeito das
medidas que vêm sendo adotadas visando à entrega do CLT – Centro de
Lazer do Trabalhador, do bairro Jardim Albertina, para uso da população
da região leste. DEBORA CABRAL: Indicação: - 486/18, reivindica à
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a instalação de redutor de
velocidade no cruzamento das Ruas José Alves Aristeu com a Francisco
Ruiz, próximo à Represa Calmon, a fim de evitar que os veículos
trafeguem em alta velocidade pelo local. LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento: - 107/18, requer ao Prefeito Municipal que envie a esta
Casa de Leis todos os documentos pertinentes à contratação da Equipe
Oficial de Futebol Máster do Palmeiras para a realização da abertura das
festividades de aniversário de 186 anos da cidade, ocorrido no último dia
26, no Clube Esportivo e Recreativo Descalvadense – CERD, conforme
especifica; Indicação:- 487/18, solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que, por intermédio do setor competente da Municipalidade, realize
estudos objetivando a implantação de um programa de incentivo fiscal às
empresas que firmarem contrato de trabalho para o primeiro emprego com
jovens de nossa cidade que nunca tenham sido contratados. LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO:
Indicações: - 488/18, solicita ao Prefeito Municipal a substituição da placa
de sinalização situada na Vicinal Vito Gaia Puoli, que indica aos
motoristas, de modo equivocado, que faltam 2,5km para o acesso à
Rodovia SP-215, visto que o trecho a distância é bem menor do que o
informando. - 495/18, reivindica ao Poder Executivo a abertura de
pequeno trecho de rua na parte alta do bairro Parque Morada do Sol, com
o objetivo de facilitar o acesso da população às propriedades rurais ali
existentes. - 496/18, pede ao Prefeito Municipal providências urgentes
com relação ao lixo doméstico que vem sendo descartado na antiga horta
municipal, juntamente com o descarte da poda de árvores, visto que tratase de dano ambiental. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações: - 489/18, indica ao Poder Executivo seja realocada a
academia ao ar livre “Pedro Benito Mussulini”, situada na Praça do Jardim
do Lago, para o espaço do “slackpoint”, situado defronte a EMEF “Prof.º
Francisco Fernando Faria da Cunha”, com o objetivo de deixa-la em local
mais acessível à população. - 490/18, sugere ao Chefe do Poder
Executivo a contratação de profissional técnico em segurança do trabalho,
através de concurso público, a fim de proporcionar segurança e bem estar
ao funcionalismo, evitando, consequentemente, futuras ações trabalhistas
contra o Município. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações:491/18, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini,
a remodelação da pista de skate localizada na Praça da Bíblia, no Bairro
Parque Morada do Sol, pois as dimensões da rampa oferecem riscos aos
usuários devido a inclinação acentuada, conforme especifica. - 492/18,
pede à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a instalação de
redutor de velocidade na Rua Anacleto Pozzi, próximo à EMEF Prof.º
Francisco Fernando Faria da Cunha, no bairro Jardim do Lago, a fim de
evitar que os veículos transitem em alta velocidade pelo local.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação:- 493/18, sugere ao Secretário de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, Senhor
Geraldo Antonio Traldi Júnior, que inclua como prioridade nos serviços de
recapeamento asfáltico, as vias que receberam manutenção na rede de

abastecimento de água e esgoto, pois mesmo os buracos tendo sido
tomadas, a qualidade do asfalto está causando insatisfação aos cidadãos,
conforme especifica. VAGNER BASTO: Requerimento: - 108/18, requer
ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos que informem a este Poder Legislativo como será
realizado o abastecimento de água no bairro Jardim Albertina e
adjacentes, tendo em vista que as represas do município estão quase na
capacidade máxima de utilização. Indicação: - 494/18, indica ao Prefeito
Municipal que, juntamente com a Secretaria de Saúde, envidem esforços
no sentido de adquirir uma UTI Móvel, para o transporte dos pacientes
que precisam ser transferidos para hospitais de outras cidades.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Argeu Donizetti
Reschini; Débora Cabral; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Paulo Afonso
Gabrielli Filho; Luiz Carlos Vick Francisco; Daniel Bertini; Sebastião José
Ricci. 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, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO EM
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: A Vereadora Débora Cabral, por
questão de ordem, requereu votação em regime de urgência especial para
votação do Projeto de Lei do Poder Executivo n.º 81/18, que dispõe sobre
a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no
valor R$ 970.000,00, que visa atender diversas unidades orçamentárias
do Município, para despesas com Auxílio Alimentação, conforme Lei n.º
3.684/13, prestando, para tanto, as devidas justificativas. O Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a
favor ou contra o pedido. Ninguém se manifestou. Em votação, todos os
vereadores aprovaram o pedido de regime de urgência especial. Como
não havia pareceres, o Presidente suspendeu a sessão para emissão de
pareceres. Decorrido o prazo, reabriu a sessão. O Presidente abriu o
prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou
contra o projeto. Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto 81/18 foi
aprovado por unanimidade de votos, sem discussão e em única votação.
PROJETO
DE
LEI
DO
LEGISLATIVO
APROVADO
POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 32/18, de
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a
obrigatoriedade das agências bancárias, localizadas no Município de
Descalvado, disponibilizarem cadeiras de rodas, na forma que especifica.
PROJETO DE
DECRETO
LEGISLATIVO
APROVADO
POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 08/18, de
autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, concede o Título de
Cidadão Honorário de Descalvado ao Dr. Artegnan Secaf. O autor do

projeto usou da palavra para encaminhá-lo, concedendo aparte ao Vick
Francisco, favorável. Em votação, o Projeto de Decreto n.º 08/18 foi
aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 09/18, de autoria do Vereador Luis Guilherme
Panone, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Sr.
Miguel Angelo Carrasco Correia, popularmente conhecido como “Chileno”.
MOÇÃO DE APELO APROVADA POR UNANIMIDADE, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 02/18, de autoria do Vereador
Luis Guilherme Panone, manifesta apelo às lideranças partidárias da
Câmara dos Deputados e Senado Federal para que reivindiquem junto ao
Governo Federal uma atualização das faixas de cobrança do Imposto de
Renda, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, tornando mais justo
esse imposto que atinge milhões de brasileiros. MOÇÃO DE REPÚDIO
APROVADA POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 01/18, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone,
manifesta repúdio ao pretendido aumento dos vencimentos dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, previsto na Proposta Orçamentária do STF
para 2019, visto que tal reajuste comprometerá ainda mais o Orçamento
da União, em virtude de que o valor dos vencimentos dos ministros é o
teto salarial do funcionalismo público da União. Por fim, o Presidente
convidou a todos para participarem a “X Sessão Plenária do Estudante” nos termos
do Decreto Legislativo n.º 05/2005, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, que será
realizada no dia 05 de setembro, quarta – feira, com início às 20:00 horas, na sede deste
Poder Legislativo, e, também, informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no
dia 10 de setembro 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

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

