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

34ª Sessão Ordinária
Data: 24 de setembro 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 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................24 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 o Vereador Daniel Bertini para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Remissiva da Empresa Vansil
Indústria Comércio e Representações Ltda. agradecendo aos nobres
vereadores pela importante colaboração empreendida para a doação do
terreno localizado na Rua Daélcio Faria da Cunha, correspondente a 2000
metros quadrados para construção de nova área do setor de expansão,
contribuindo para a geração de novas vagas de trabalho à população
descalvadense e aumentando o fomento financeiro municipal.Ofício n.º
21/18, do Setor de Contabilidade da Câmara Municipal, encaminhando o
balancete financeiro do mês de agosto do exercício corrente, referente às
contas deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a
quem possa interessar. II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 89/18, dispõe sobre alteração do
Artigo 3º, Inciso XI da Lei Municipal n.º 3.147, de 07 de outubro de 2009,
que criou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável do Meio

Ambiente – CONDEMA, alterado pela Lei Municipal n.º 3.261, de 16 de
outubro de 2012. III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 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. IV - PROJETOS DE DECRETO
LEGISLATIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 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. V PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Requerimento: - 116/18, requer à Empresa Realidade Transporte e
Turismo que estude a viabilidade de estender o horário do ônibus circular
até às 23:00 horas, em prol da população que sai mais tarde do trabalho
e, também, dos estudantes que necessitam do transporte público urbano
para se descolar. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 524/18, pede ao
Poder Executivo medidas junto aos órgãos competentes para instalação,
com base nas resoluções da Anatel, de antena de telefonia móvel ou
outra ação que entender cabível no Parque Bosque do Tamanduá, a fim
de melhorar o sinal de telefonia naquele populoso bairro, principalmente
em sua área baixa, que mais sofre com esse problema. DEBORA
CABRAL: Indicações: - 525/18, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr.
Antonio Carlos Reschini, que providencie reforma completa dos banheiros
do Lar Escola “Imaculada Conceição”, tendo em vista a quantidade de
crianças que a instituição atende. - 526/18, reivindica ao Prefeito
Municipal que realize o repasse de dotação orçamentária, de pelo menos
R$ 10.000,00 por mês, para a Associação Protetora dos Animais de
Descalvado – APAD. - 527/18, indica ao Poder Executivo o repasse
mensal para o Lar Escola “Imaculada Conceição” de dotação
orçamentária no valor de aproximadamente R$ 30.000,00, a fim de cobrir
as despesas da Entidade. LUIS GUILHERME PANONE: Requerimento:
- 117/18, solicita ao Prefeito Municipal que informe quando serão
atendidas as Emendas Impositivas deste vereador, principalmente as que
tratam da reforma nos banheiros localizados na Praça de São Benedito,
bem como a instalação de academia ao ar livre e a demolição do antigo
prédio da C.D.H.U. localizado no Parque Morada do Sol. LUIZ CARLOS
VICK FRANCISCO: Requerimentos: - 118/18, reitera pedido à Empresa
Realidade Transporte e Turismo para que sejam afixados os itinerários e
horários dos ônibus circulares nos pontos onde os passageiros aguardam
o transporte público, a fim de mantê-los informados sobre as alterações
recorrentes. - 122/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que informe a
esta Casa de Leis a atual situação do processo e o prazo para o efetivo
funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. Indicação: 523/18, indica ao Prefeito Municipal que, ao realizar a doação de área a
empresas, avalie com cautela os requisitos que serão exigidos aos
beneficiados, dando preferência à geração de empregos diretos às
pessoas residentes no Município de Descalvado. PAULO AFONSO
GABRIELLI FILHO: Requerimentos: - 119/18, requer à Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que encaminhem a esta
Casa de Leis os cronogramas de limpeza e manutenção que serão

realizados na cidade. - 120/18, solicita ao Secretário de Educação e
Cultura, Prof.º Marco Antonio Pratta, informações sobre a merenda
escolar oferecida aos alunos da rede pública municipal de ensino, na
forma que especifica. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: 528/18, indica ao Prefeito Municipal que determine a retirada do canteiro
que divide a Via de Acesso Juvenal Pozzi e a Rua João Augusto Cirelli,
tendo em vista que o local está com aspecto de abandono por necessitar
de manutenção frequente. Pede, ainda, que elabore outra forma de
manter a divisão entre rua e avenida. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação: - 529/18, requer ao Poder Executivo que cumpra e promova a
Lei Estadual n.º 14.481/11, que classifica como deficiência visual as
pessoas que enxergam com apenas um olho, para que tenham acesso
aos mesmos benefícios destisnados aos deficientes, conforme especifica.
VAGNER BASTO: Requerimento: - 121/18, requer ao Chefe do Poder
Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que envie a esta Casa de Leis
relatório pormenorizado dos gastos referentes à “Festa de Setembro”,
realizada em comemoração ao aniversário de fundação de nossa cidade.
Indicações: - 530/18, solicita ao Prefeito Municipal a concessão da
escritura definitiva da área doada à Empresa Orgolabs Laboratório Ltda.
EPP, uma vez que já foram cumpridas todas as obrigações estabelecidas
por lei, dentro do prazo exigido. - 531/18, reivindica ao Poder Executivo a
contratação de um segurança para o CAPS – Centro de Atenção
Psicossocial de Descalvado, como forma de proteger os profissionais e
pacientes que recebem atendimento naquele local.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Paulo Afonso Gabrielli Filho; Sebastião
José Ricci; Vagner Basto; Pr. Adilson Gonçalves; Luis Guilherme Panone;
Luiz Carlos Vick Francisco; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Daniel Bertini; e
Débora Cabral. 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 n.º 77/18, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações
orçamentárias, no valor de r$ 523.484,47, que visa abranger as
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 específicas 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, 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. O Vereador Vick
Francisco pronunciou-se a respeito da urgência especial. 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. Ato contínuo, o
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra o projeto. O Vereador Rodrigues da Cruz
manifestou-se a favor do projeto. O Vereador Basto pronunciou-se
também a favor da matéria. Em votação, o Projeto n.° 77/18 foi aprovado
por unanimidade de votos. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADOS POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 76/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
suplementar à dotação orçamentária, no valor R$ 40.000,00, com o
objetivo de atender à Secretaria de Saúde para aquisição de material de
consumo e de distribuição gratuita. 87/18, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no valor de R$
60.000,00, para atender à Secretaria de Educação e Cultura,
especificamente a Merenda Escolar, para aquisição de um forno industrial
combinado para a cozinha piloto da Merenda Escolar. PROJETOS DE LEI
DO LEGISLATIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 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. - 34/18, de
autoria do Vereador Daniel Bertini, insere no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Descalvado a “Semana Municipal de Combate à
Diabetes Infantil”, a realizar-se na semana do dia 14 de novembro – Dia
Mundial do Diabetes, na forma que especifica. - 35/18, de autoria do
Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Descalvado o “Dia Municipal de Combate a
Cristofobia”, a ser celebrado, anualmente, no dia 15 de dezembro, na
forma que especifica. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO
PELA MAIORIA, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL: A Vereadora Cabral novamente solicitou votação
em regime de urgência especial para o Projeto n.º 79/18, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional
suplementar à dotação orçamentária, no valor de r$ 120.000,00, com o
objetivo de atender a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, 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.
Os Vereadores Basto e Vick Francisco manifestaram-se contra o pedido
de urgência especial. Em votação, os Vereadores Ricci, Pr. Adilson,
Reschini, Rodrigues da Cruz, Paiva e Cabral aprovaram o pedido. Já os
Vereadores Basto, Gabrielli Filho, Bertini e Vick Francisco votaram contra
o pedido de urgência especial. Assim, o pedido foi aprovado pela maioria.
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. A Vereadora Cabral manifestou-se a favor do projeto.
O Vereador Bertini pronunciou-se contra. Na sequência, o Vereador
Rodrigues da Cruz manifestou-se a favor e concedeu aparte ao Edil Ricci,
também favorável. A seguir, o Vereador Vick Francisco falou contra a
matéria. O Vereador Basto, na mesma linha, manifestou-se contra, com
aparte da Vereadora Cabral e do Edil Rodrigues da Cruz, favoráveis ao
projeto. O Vereador Basto também concedeu aparte ao Vereador Vick
Francisco, contrário. Em votação, o Projeto n.º 79/18 foi aprovado com
votos favoráveis do Vereadores Ricci, Pr. Adilson, Argeu, Paiva, Cabral e
Rodrigues da Cruz, e votos contrários dos Vereadores Gabrielli Filho,

Bertini, Basto e Vick Francisco. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 11/18, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz,
concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Tenente Coronel
de Polícia Militar Alexandre Wellington de Souza. REQUERIMENTO
APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - Ofício 112/18, subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Antonio
Carlos Reschini, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n.º
88/18, de sua autoria, dispondo sobre a abertura de crédito adicional
suplementar à dotação orçamentária, no valor de R$ 17.000,00, para
atender ao Gabinete do Prefeito, a ser aplicado na contratação de
terceiros para prestar serviços de publicidade de ações. Como o
requerimento foi aprovado, o projeto está retirado de tramitação e será
devidamente arquivado. Por fim, o Presidente informou que a próxima
Sessão Ordinária será realizada no dia 01 de outubro de 2.018, segundafeira, 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

