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

37ª Sessão Ordinária
Data: 16 de outubro de 2017, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................16 de outubro de 2017.
PRESIDENTE :....................................Luis Guilherme Panone
1º SECRETÁRIO:-................................Diego Rodrigues da Silva
2º SECRETÁRIO:- ...............................Vagner Basto
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Daniel Bertini; 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 – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 59/17, estima a receita em R$ 104.000.000,00 e fixa a
despesa do Município de Descalvado para o exercício financeiro de 2018
(Lei Orçamentária Anual – L.O.A.); - 60/17, autoriza o Poder Executivo
Municipal conceder auxílios e subvenções sociais às entidades
estabelecidas no Município, na forma que especifica e dá outras
providências. O 1º Secretário fez a leitura, na íntegra, da tramitação dos
projetos acima para conhecimento do Soberano Plenário.II –
CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: Convite do Comitê Local do Programa
“São Paulo pela Primeiríssima Infância”, para os Senhores Vereadores
participarem de roda de conversa com o tema: “Marco Legal da Primeira
Infância”, a se realizar no dia 19 de outubro, às 13h30min, na SEEC –
Secretaria de Educação e Cultura; Ofício da 3ª Cia. da Polícia Militar de
Descalvado e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, convidando
aos Senhores Vereadores para formatura do PROERD, a se realizar no
dia 26 de outubro, às 14:00 horas, no Salão Social do CERD; Convite da
APM – Associação Paulista de Municípios para participarem da
solenidade de inauguração de sua nova Sede, denominada “Casa dos
Municípios”, a realizar-se no dia 26 de outubro, às 17:00 horas, em São
Paulo Capital. III – MOÇÃO DE REPÚDIO CONSIDERADA DE

DELIBERAÇÃO: - 05/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, manifesta repúdio ao documentário apresentado pelo
Programa Fantástico da Rede Globo, no dia 08 de outubro, o qual
abordou o tema “ideologia de gêneros” de forma um tanto quanto
nebulosa, com opiniões de especialistas que somente fortaleceram o
ponto de vista da Emissora, sem entrevistas de Padres ou Pastores para
também se expressarem com relação ao assunto. IV – PROPOSITURAS
LIDAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES:Indicações: - 658/17, requer
ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a
construção de Concha Acústica e banheiros na Praça da Bíblia. Indica,
ainda, a construção de pista de skate em área localizada em suas
adjacências, visando oferecer espaço destinado ao lazer e entretenimento
naquele populoso bairro, conforme especifica;- 659/17, reivindica ao
Prefeito Municipal que envie ao Legislativo Projeto de Lei que dispõe
sobre desconto de até 10% no IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano
para contribuintes doadores de sangue, como forma de incentivar a
população a praticar este nobre ato de cidadania que salva vidas.ARGEU
DONIZETTI RESCHINI:Indicação:- 660/17, solicita ao Chefe do Poder
Executivo ações para cercar com alambrados a área onde está edificada
a escadaria da Rua Jaime Whitaker Penteado, no Bairro São Sebastião,
pois o local está servindo como ponto de encontro para usuários de
drogas, causando medo e insegurança aos cidadãos que residem e
passam por aquelas imediações. CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:661/17, pede ao Poder Executivo que determine a demolição do imóvel
que serviu de sede da C.D.H.U. quando da doação das primeiras casas
no Parque Morada do Sol, visto que o mesmo encontra-se abandonado, e
seu terreno, que é grande, pode ser cedido a famílias de baixa renda,
conforme especifica.DANIEL BERTINI:Indicações:- 662/17, encaminha
ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado a “Equilíbrio Adventure Race - Um Novo
Conceito de Corrida de Aventura”, a ser realizada, anualmente, no terceiro
final de semana do mês de setembro;- 663/17, reitera solicitação ao
Prefeito Municipal para que realize novo cadastro do Município no
SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses, a
fim de possibilitar que a cidade solicite recursos para melhorias da rede de
abastecimento e recuperação e abertura das estradas para os
assentamentos agrários, visto que o prazo para renovação expirou-se no
mês de maio e Descalvado ainda não realizou a atualização
necessária.DIEGO RODRIGUES DA SILVA:Indicações:- 664/17, pede
ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
promova a doação de área lindeira à Orgolabs para ela mesma, visto que
a empresa anseia expandir suas atividades em nossa cidade, contribuindo
para a geração de mais empregos e renda e, ainda, robustecer a
arrecadação de impostos;- 665/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo
que determine a colocação de quadrado limitador de altura para
caminhões na Vicinal “Vito Gaia Puoli”, mais conhecida como Estrada da
Pedreira, com o objetivo de restringir o tráfego de veículos pesados
naquela
via,
conforme
especifica.
LUIS
GUILHERME
PANONE:Indicações:- 666/17, sugere à Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Turismo seja promovido campeonato de futebol de
bairros, como forma de incentivo aos jovens e crianças do nosso
Município. Pede, ainda, que providencie chuteiras e uniformes
necessários para os campeonatos, inclusive, mediante parceria com a

iniciativa privada;- 667/17, reivindica ao Prefeito Municipal a isenção de
água e esgoto para os cidadãos que já são isentos de IPTU – Imposto
Predial e Territorial Urbano, de acordo com a Lei n.º 2.967/2008, haja
vista já ser comprovada a impossibilidade do pagamento por parte desses
cidadãos,
na
forma
que
especifica.LUIZ
CARLOS
VICK
FRANCISCO:Requerimentos:- 103/17, requer ao Chefe do Poder
Executivo que encaminhe informações quanto à devolução do dinheiro
recebido pelo Município para a construção da piscina no CCI – Centro de
Convivência do Idoso “Dona Pina Sapienza”, situado no Bairro Santa
Cruz;- 104/17, solicita à Promotoria de Justiça da Comarca de Descalvado
as devidas providências com relação ao descumprimento da Lei nº
4.059/2017, que trata da concessão dos auxílios e subvenções para as
Entidades Assistenciais do Município, haja vista que se aproxima o
pagamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários, e o
mesmo não será possível sem o recebimento dos devidos valores, na
forma que especifica. - 105/17, pede ao Prefeito Municipal que informe
quais providências estão sendo tomadas com relação ao espaço da antiga
Vigor Alimentos, tendo em vista que, em matéria que circulou na imprensa
recentemente, o Capitão Daniel do Amaral Veiga requereu medidas no
tocante ao abandono do local.PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO:Indicações:- 668/17, requer ao Poder Executivo a inserção de link
na tela principal do site institucional da Prefeitura Municipal, com
informações e orientações básicas visando nortear as empresas que
pretendem se instalar no Município, na forma que especifica.- 669/17,
pede ao Prefeito Municipal que, por meio da Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, determine a limpeza da
Estrada Municipal DCV 349, popularmente conhecida como “Estrada da
Calumby”, procedendo ao recolhimento dos entulhos que se encontram no
local, com o objetivo de oferecer maior segurança aos que transitam
naquela via.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 670/17,
pede ao Poder Executivo providências para diminuição da profundidade
da valeta situada na Rua Conselheiro Antônio Prado, em seu cruzamento
com a Rua José Ferreira, no centro da cidade, pois a acentuada
depressão está causando prejuízos aos condutores de veículos, podendo,
ainda, causar acidentes de trânsito.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:
671/17, solicita ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de
realizar vistoria e sinalização nos locais fechados de acesso coletivo,
públicos e privados da cidade, a fim de evitar a transmissão de doenças
infectocontagiosas em pessoas que passam boa parte do dia em referidos
locais, conforme especifica.VAGNER BASTO:Indicação:- 672/17,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
que determine os serviços de recapeamento asfáltico na Avenida das
Flores, no Parque Morada do Sol, principalmente nos locais que foram
abertos pela Municipalidade com o objetivo de realizar manutenção nas
redes de água e esgoto.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luiz
Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Vagner Basto; Luis

Guilherme Panone; Sebastião José Ricci; Daniel Bertini; Pastor Adilson
Gonçalves; Argeu Donizetti Reschini; e Diego Rodrigues da Silva.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
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 20/17, de autoria do
Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, congratula efusivamente a
todos(as) do “Projeto Criança” pela passagem de seus 30 anos de
fundação, prestando relevantes serviços nas áreas esportiva, recreativa e
educacional, em benefício de incontáveis crianças e jovens
descalvadenses, distanciando-os das drogas, da violência e outros males,
conforme especifica. O autor da propositura usou da palavra para
encaminhá-la. O Vereador Daniel Bertini se manifestou favorável, com
aparte dos Vereadores Reinaldo Rodrigues da Cruz e Pr. Adilson
Gonçalves, ambos a favor. Em votação, a Moção n.º 20/17 foi aprovada
por unanimidade de votos. A seguir, para proceder à entrega da Moção, o
Presidente submeteu à votação do Plenário a suspensão da sessão por
05 minutos. Todos aprovaram. Suspensa a sessão, os homenageados
receberam a honraria e, na sequência, a Senhora Tânia Galli, em nome
da Mineração Jundu, manifestou-se acerca do Projeto Criança. Após, o
Secretário de Educação e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, usou
da palavra para parabenizar o Projeto Criança. Decorrido o prazo, o
Presidente declarou reaberta a sessão. PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E
EM VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador
Sebastião José Ricci, por questão de ordem, requereu votação em regime
de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 17/2017, de sua
autoria, dando nova redação ao inciso I do Artigo 108 da Lei 4034, de 07
de julho de 2016, que dispõe sobre normas que regulam as medidas de
polícia administrativa, a cargo do Município em diversos matérias,
apresentando as devidas justificativas para tanto. Portanto, o Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscrevem contra ou
favor do pedido de regime de urgência especial. Ninguém se manifestou.
Antes da votação do pedido de urgência especial, o Presidente esclareceu
que é necessário o voto de, no mínimo, dois terços dos vereadores, ou
seja, 08 votos, para aprovação do pedido. Não havendo oradores
inscritos, colocou em votação o pedido de regime de urgência especial
para votação da propositura, o qual foi aprovado por unanimidade. Assim,
o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscrevem a favor ou contra a propositura. Não havendo oradores
inscritos, colocou em votação o Projeto de Lei n.º 17/2017, o qual foi
aprovado por unanimidade, em regime de urgência especial. PROPOSTA
DE EMENDA À LEI ORGÂNICA APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM 1º TURNO: - 07/17, de autoria de Vereadores da Câmara
Municipal, dá nova redação ao Inciso V do Artigo 38 da Lei Orgânica do
Município de Descalvado, prevendo a possibilidade de o Poder Legislativo
devolver à Tesouraria da Prefeitura, antecipadamente, parte do saldo
existente em caixa. O Vereador Luis Guilherme Panone, subscritor da
propositura, usou da palavra para explicá-la e encaminhá-la à votação. O
Presidente informou que a Emenda à Lei Orgânica será discutida e votada
em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada

quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços
dos membros da Câmara Municipal. Só para lembrar, o Presidente da
Câmara votará a proposta de Emenda a Lei Orgânica, visto que exige o
voto de dois terços. Não havendo mais oradores inscritos, colocou em
votação, em 1º Turno, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.º 07/2017,
a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Como a Proposta foi
aprovada em 1º Turno, informou que a votação em 2º turno dar-se-á no
dia 30 de outubro de 2017, na 39ª Sessão Ordinária. Por fim, o Presidente
informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 23 de
outubro de 2.017, 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

