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

41ª Sessão Ordinária
Data: 12 de novembro 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 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ..................................................12 de novembro 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 Pastor Adilson Gonçalves para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 35/18, da Contadora da Câmara
Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete financeiro do mês
de outubro do exercício corrente, referente às contas deste Legislativo – à
disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar. II – PROJETOS
DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 103/18, institui no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado a “Cãominhada”, a ser
realizada anualmente, no mês de dezembro, na forma que especifica e dá outras
providências; - 104/18, autoriza o Poder Executivo a contribuir com a doação de
bens ao PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, na
forma que especifica e dá outras providências. III – PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 45/18, de autoria do Vereador
Vagner Basto, altera a Lei n.º 4.123, de 30 de outubro de 2.017, que proíbe o
abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouro públicos ou

áreas particulares de Descalvado, e dá outras providências. IV – MOÇÕES DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADAS DE DELIBERAÇÃO: - 24/18, de autoria da
Vereadora Debora Cabral, congratula a paratleta Rosilene Bertolucci pelos títulos
de natação conquistados nos Jogos Regionais em São Carlos, Torneio Regional
em Mococa e no Campeonato Paulista em Bauru, todos em 2018, enaltecendo o
nome de nossa cidade e demonstrando sua superação e amor pelo esporte.
25/18, de autoria da Vereadora Debora Cabral, manifesta altivas congratulações ao
técnico de natação Airton Doniseti Bianchi, o “Mitcho Bianchi”, pelo trabalho de
benevolência e dedicação desenvolvido com paratletas do Município de
Descalvado, levando-os a conquistas e vitórias em grandes campeonatos. V PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Requerimento: - 150/18,
requer ao Prefeito Municipal informações sobre o andamento do projeto
aprovado por esta Casa de Leis, em regime de urgência, no ano de 2016, visando
à construção de 200 casas populares da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU. Indicações: - 603/18,
reivindica ao Poder Executivo que, através da Secretaria de Educação e Cultura,
seja concedida gratificação salarial aos professores da Rede Pública Municipal de
Ensino, no mês de outubro de cada ano, quando é comemorado o “Dia do
Professor”, como forma de reconhecimento e incentivo a esses profissionais de
grande relevância para a sociedade. - 604/18, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei que dispõe sobre a
obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas
escolas municipais do Município de Descalvado, a fim de orientar os alunos sobre
o combate à violência doméstica. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 605/18,
solicita ao Prefeito Municipal seja realizado levantamento de todos os bens
móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio público em todos os setores da
Prefeitura Municipal. Pede, ainda, que promova a doação desses bens às
entidades beneficentes/filantrópicas sediadas neste Município, conforme prevê a
Lei n.º 3.707, de 18 de julho de 2.013. DEBORA CABRAL: Indicação: - 606/18,
pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
providencie iluminação pública para toda extensão da Rua Ângelo Cerantola, no
Bairro Jardim Colonial, em prol da segurança dos moradores daquela região. LUIS
GUILHERME PANONE: Indicação: - 607/18, encaminha ao Poder Executivo
anteprojeto de lei que dá nova redação ao inciso I do Artigo 5º e acresce o §3º ao
Artigo 6º, ambos da Lei nº 3.924, de 1º de junho de 2.015, que dispõe sobre o
“Auxílio Alimentação” aos servidores públicos municipais, de forma que o
benefício seja também concedido ao servidor que estiver em licença para
tratamento de saúde ou acidente de trabalho, bem como estipulando o prazo de
entrega da cesta básica até o 5º dia útil de cada mês. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Requerimentos: - 151/18, requer ao Prefeito Municipal medidas
urgentes para a instalação da brigada de incêndio em nossa cidade, já que as
tratativas se iniciaram desde 2013; porém, até o momento, nada foi concluído, o
que vem causando inúmeros prejuízos à segurança da nossa população. - 152/18,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo informações sobre a fiscalização das
caçambas de entulhos, visto que muitas não possuem qualquer sinalização e são
colocadas em locais inadequados, expondo os condutores de veículos a riscos de
acidentes; - 153/18, reitera ao Poder Executivo pedido de informações sobre a
previsão para o cumprimento das emendas parlamentares de autoria do
Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, referentes ao “Orçamento Impositivo” para
2018, que visam a instalação de novos pontos de ônibus com assentos e
coberturas, entre outras benfeitorias. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:

Indicação: - 608/18, indica ao Chefe do Poder Executivo que faça, com urgência,
o planejamento de manutenção da parte externa das Escolas da Rede Pública
Municipal de Ensino, para que as obras aconteçam no período das férias do final
do ano, com o objetivo de oferecer aos alunos um ambiente agradável e
acolhedor no início do ano letivo em 2019. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações: - 609/18, solicita ao Poder Executivo a aquisição de um “caminhão
pipa” para atendimento imediato em casos de incêndios, tendo em vista que,
atualmente, o Município depende de veículos de cidades vizinhas para prestarem
socorro; - 610/18, indica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras
e Serviços Públicos que realize o recapeamento asfáltico da Rua Pará, no Bairro
Parque Vitória. Pede, também, a instalação de redutor de velocidade próximo à
panificadora situada naquela via, para segurança dos pedestres e motoristas.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 611/18, indica ao Prefeito Municipal que, em
conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, estudem a
possibilidade de criar o “Programa de Assistência à Adolescência e à Infância
(PAI)”, visando oferecer atividades educacionais, esportivas e culturais aos jovens
e crianças, em horário inverso ao escolar.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Débora Cabral; Pastor Adilson
Gonçalves; Luiz Carlos Vick Francisco; Argeu Donizetti Reschini; e, por fim,
Reinaldo Rodrigues da Cruz. 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 APLAUSOS APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 02/18, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta
merecidos aplausos ao atleta de Descalvado Reginaldo Raymundo, que
representou o Brasil no Campeonato Mundial Eger, que aconteceu na Hungria,
entre os dias 16 e 23 de setembro de 2018, conquistando o 2º lugar na
modalidade levantamento terra e 4º lugar no Powerlifiting, motivo de grande
orgulho aos seus familiares, amigos e toda população da nossa cidade. O autor,
Edil Bertini, usou da palavra para encaminhar sua proposição à votação. Em votação, a
Moção foi aprovada por unanimidade de votos. Depois, o Presidente, com base no
Regimento Interno, suspendeu a sessão por 10 minutos para a entrega da
moção. O autor, juntamente com os demais parlamentares, procederam à
entrega da moção ao homenageado. Por fim, o atleta Reginaldo Raymundo fez
uso da palavra em agradecimento à Casa Legislativa. Ato contínuo, o Presidente
declarou a sessão reaberta. MOÇÃO DE CONTRATULAÇÃO APROVADA POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 23/18, de autoria
da Vereadora Debora Cabral, manifesta altivas congratulações ao Centro Espírita
“Fraternidade de Luz” pelas ações de amor e carinho ao distribuir brinquedos às crianças
carentes no dia 12 de outubro – “Dia das Crianças”, e, também, pelos serviços
gratuitos prestados em sua Sede, promovendo a caridade e a fraternidade entre
os seres humanos. A autora, Vereadora Cabral, usou da palavra para encaminhar sua
proposição à votação. Em votação, a Moção foi aprovada por unanimidade de votos.
Depois, o Presidente, com base no Regimento Interno, suspendeu a sessão por 10
minutos para a entrega da moção. A autora, juntamente com os demais

parlamentares, procederam à entrega da moção aos representantes da entidade.
Por fim, o Sr. Rogério Poltronieri, representante da “Fraternidade de Luz”, fez uso
da palavra em agradecimento ao Legislativo. Ato contínuo, o Presidente declarou
a sessão reaberta. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 99/18, dispõe sobre abertura
de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 20.000,00,
que visa abranger a Secretaria de Educação e Cultura – SEEC. PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 43/18, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, insere no Calendário
Oficial de Eventos do Município de Descalvado a Semana Municipal do Coração, a
realizar-se, anualmente, na semana do dia 29 de setembro – Dia Mundial do
Coração, na forma que especifica. O autor do projeto, Vereador Rodrigues da
Cruz, usou da palavra para encaminhá-lo à votação, concedendo aparte ao
Vereador Basto, favorável. Ato contínuo, o Projeto n.º 43/18 foi aprovado por
unanimidade de votos. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 22/18, de autoria
da Vereadora Debora Cabral, congratula o Capitão Daniel do Amaral Veiga e toda
a equipe da 3ª Companhia da Polícia Militar de Descalvado pela instituição do
Projeto “Nosso Tamanduá”, no Bairro Bosque do Tamanduá, em Descalvado,
baseado na filosofia de “Polícia Comunitária”, promovendo ações sociais que
levam maior qualidade de vida àquela comunidade, além de diminuir a
vulnerabilidade de crianças e adolescentes. A Vereadora Cabral fez uso da
palavra para encaminhar sua propositura à votação. Logo após, o Vereador Basto
manifestou-se favorável à proposição, com aparte do Vereador Rodrigues da
Cruz, que se pronunciou a favor. Em votação, a Moção n.º 22/18 foi aprovada por
unanimidade de votos. Depois disso, o Presidente, com base no Regimento
Interno, suspendeu a sessão por 10 minutos para a entrega da moção. A autora,
juntamente com os demais parlamentares, procederam à entrega da moção ao
homenageado. Por fim, o Capitão Veiga fez uso da palavra em agradecimento ao
Legislativo. Ato contínuo, o Presidente declarou a sessão reaberta. Enfim, o
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 19 de
novembro de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas, conforme prevê o
Regimento Interno, e, também, informou que a pauta da próxima sessão
encerrar-se-á nesta quarta-feira, dia 14 de novembro, às 16:00 horas, em virtude
do Feriado de 15 de Novembro – Proclamação da República. 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

