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

44ª Sessão Ordinária
Data: 03 de dezembro 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 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ..................................................03 de dezembro 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 – VETOS DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, LIDOS NA
ÍNTEGRA NESTE EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO DO
SOBERANO PLENÁRIO: Veto integral ao Projeto de Lei n.º 31/18, de
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da
matrícula escolar, no âmbito do Município de Descalvado, na forma que
especifica. - Veto integral ao Projeto de Lei n.º 38/18, de autoria do
Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, que dá nova redação ao Inciso I do
Artigo 120, e à Alínea “a”, do Inciso I, do §1º, do Artigo 120 da Lei n.º
3.390, de 15 de dezembro de 2010, que aprova o Código Tributário do
Município de Descalvado, que versa sobre a isenção do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU. O Soberano Plenário tomou conhecimento, no
ensejo, que 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,
lembrando que cessa a contagem do prazo no período de recesso. II –
PROJETO
DE
LEI
DO
EXECUTIVO
CONSIDERADO
DE
DELIBERAÇÃO: - 110/18, dispõe sobre a abertura de vaga para o
emprego de provimento efetivo de Procurador Jurídico Municipal. III –
MOÇÕES
DE
CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADAS
DE
DELIBERAÇÃO: - 28/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, manifesta efusivas congratulações ao Capitão da Reserva
Militar, Sr. Irineu Francisco Guandalini, pelos relevantes serviços
prestados às Forças Armadas e, principalmente, pelos trabalhos sociais
desenvolvidos em sua trajetória militar, conforme especifica. - 29/18, de
autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o músico descalvadense
Rodrigo Monzani pelo trabalho social que realiza em diversos eventos
beneficentes, levando emoção e alegria ao público através da arte, além
de demonstrar empenho e carinho em prol dos cidadãos descalvadenses.
IV – PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 638/18, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo para
que dê continuidade nos procedimentos que se iniciaram em 2012 para a
instalação da Guarda Civil Municipal, haja vista a necessidade do reforço
na segurança do nosso Município. - 639/18, reivindica ao Poder Executivo
os serviços necessários para calçamento do trecho que interliga as
lombofaixas da Avenida Independência, próximas à Escola SESI, para
que os pedestres possam utilizar a passagem com maior segurança. 640/18, solicita à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize
gratuitamente na rede pública municipal de saúde o exame que detecta o
vírus da dengue. Pede, ainda, que o Município custeie as despesas com
medicamentos para o tratamento da doença. CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação: - 641/18, requer ao Prefeito Municipal a construção de um
Centro Comunitário no Bairro Bosque do Tamanduá, para realização de
programas, projetos e serviços voltados às crianças, jovens e idosos
daquela região, conforme especifica. DANIEL BERTINI: Indicações: 642/18, indica ao Secretário Municipal de Saúde a extensão do horário de
atendimento no Centro Odontológico Municipal – “Dr. Alfeo Todescan”, até
o período noturno, em benefício da população que trabalha durante o dia
e só dispõe da noite para ser atendida. - 643/18, pede ao Chefe do Poder
Executivo que firme parceria com o CIEE, para que os formandos do
Programa “Jovem Agricultor do Futuro” possam ser beneficiados com
estágios, como forma de incentivá-los e garantir que os jovens sejam
inseridos no mercado de trabalho. DEBORA CABRAL:Requerimento:160/18, solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que
informe a esta Casa de Leis o motivo pelo qual não existem comerciantes
instalados nos quiosques vagos do Parque Linear da FEPASA “Brazilina
Ravasi Rischini”. Indicações: - 644/18, reivindica ao Chefe do Poder
Executivo que estude, junto ao órgão competente, a possibilidade de
implantar o “Bueiro Inteligente”, com o objetivo de impedir o acúmulo de
lixo nas bocas de lobo, bem como evitar pontos de alagamento. - 645/18,
indica ao Poder Executivo que firme parceria com o SENAC para a
instalação de um núcleo em Descalvado, de modo que sejam promovidos
cursos de capacitação, com o intuito de oferecer profissionais com maior
qualificação para o mercado de trabalho. LUIS GUILHERME

PANONE:Requerimento:- 161/18, requer ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Antonio Carlos Reschini, que informe o motivo que ensejou a
suspensão do leite oferecido diariamente aos servidores do Almoxarifado
Municipal “Oscar Bronine”, juntamente com o café da manhã. Indicação: 646/18, reitera a Indicação n.º 568/18, para que o Prefeito Municipal
determine os serviços de limpeza da área localizada no Bairro Recanto
dos Ipês II. Pede, ainda, que a Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos encaminhe resposta no
tocante ao Ofício DG 697/18, visto que o seu anexo não chegou a esta
Casa de Leis. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimento: 162/18, solicita à Secretaria Municipal de Educação e Cultura informações
sobre a elaboração e correção da prova do Processo Seletivo n.º 01/2018,
para contratação temporária de professores para o ano letivo de 2019,
conforme especifica.PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicações:647/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que
denomina “Arcílio de Oliveira Parada” a atual Rua Projetada A, situada no
Bairro São Sebastião, como forma de prestar justa homenagem póstuma
a este cidadão descalvadense, que tanto contribuiu para com o nosso
Município, através de seu trabalho como servidor público. - 648/18,
reivindica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que
determine, com urgência, os serviços de recapeamento asfáltico na
confluência das Ruas Padre José Gaspar e Projetada A, no Bairro São
Sebastião, em prol da segurança dos transeuntes. SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI: Indicação:- 649/18, requer ao Chefe da Seção Municipal de
Controle de Vetores, Senhor Silvio Donizetti Franceschini, que estude a
viabilidade de implantar um programa de combate aos caramujos
africanos, que estão infestando vários pontos da cidade, colocando em
risco a saúde pública. VAGNER BASTO:Indicação:- 650/18, solicita ao
Poder Executivo que, em parceria com as secretarias competentes,
realize troca e manutenção da iluminação da quadra do Ginásio de
Esportes “Oswaldo Cardoso”. Pede, ainda, que determine a limpeza
daquele espaço, visando oferecer um local seguro e adequado aos
usuários.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Reinaldo Rodrigues da
Cruz; Débora Cabral; Luiz Carlos Vick Francisco; Pastor Adilson
Gonçalves; Luis Guilherme Panone; Vagner Basto; Sebastião José Ricci;
Sebastião José Ricci; e, por fim, Paulo Afonso Gabrielli Filho. 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
Antes de dar início à Ordem do Dia, o Presidente informou que o Vereador Paiva
teve de retirar-se do Plenário, neste momento, em virtude de problema de saúde,
razão pela qual não participará deste expediente. MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS
VEREADORES PRESENTES, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 04/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, parabeniza a
Orquestra Filarmônica de Descalvado pela brilhante e inesquecível estreia
oficial na Festa das Nações, realizada em 10 de novembro de 2018, na
antiga Estação Ferroviária da FEPASA, tornando-se motivo de orgulho
para a comunidade descalvadense. O Vereador Gabrielli Filho, autor da

propositura, usou da palavra para encaminhá-la, concedendo aparte ao
Vereador Ricci, a favor. Em votação, a Moção n.º 04/18 foi aprovada por
unanimidade de votos dos vereadores presentes. Depois disso, o
Presidente, com base no Regimento Interno, suspendeu a sessão por 10
minutos. O autor, juntamente com os demais vereadores, fez a entrega da
moção à Orquestra. Por fim, o Maestro Bruno Paschoal dos Reis e o
Músico Jamir Ferreira fizeram uso da palavra em agradecimento ao
Legislativo. Ato contínuo, o Presidente declarou a sessão reaberta.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO:- 21/18, de autoria da Vereadora Debora Cabral, parabeniza a
honrosa Igreja Presbiteriana do Brasil de Descalvado pela realização do projeto
de importante cunho social denominado “Alimentando Corações”, o qual
proporciona momentos de lazer e entretenimento às crianças e jovens em
diversos bairros da cidade. A autora Vereadora Cabral fez uso da palavra
para encaminhá-la. Em votação, a Moção n.º 21/18 foi aprovada por
unanimidade de votos dos vereadores presentes. Ato contínuo, o
Presidente, com base no Regimento Interno, suspendeu a sessão por 10
minutos. A autora, juntamente com os demais edis, procedeu à entrega da
Moção à Igreja Presbiteriana do Brasil de Descalvado. Enfim, o Pastor
Romualdo de Souza Corrêa usou da palavra em agradecimento à Câmara
Municipal. Dando sequência, o Presidente declarou a sessão reaberta.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: - 26/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o
descalvadense Renzo Cirelli pela participação no 41º Campeonato Nacional e na
Copa dos Campeões do Cavalo Quarto de Milha, ambos realizados em
Londrina/PR, no ano de 2018, conquistando o título de Campeão de Ranch
Sorting, na categoria Amador Master, e Campeão de Team Penning, na
categoria Derby Aberta, motivo de orgulho à sua família e amigos, e, também, à
nossa população por enaltecer o nome de Descalvado nestes grandes eventos.
O autor, Vereador Basto, encaminhou sua propositura à votação,
concedendo aparte ao Edil Gabrielli Filho, favorável. Em votação, a Moção
n.º 26/18 foi aprovada por unanimidade de votos dos vereadores
presentes. Depois disso, o Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos.
O autor, juntamente com os demais vereadores, fez a entrega da Moção
ao Sr. Renzo Cirelli. Enfim, o homenageado usou da palavra em
agradecimento à Câmara Municipal. Na sequência, o Presidente declarou
a sessão reaberta. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR
UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 27/18, de autoria da Vereadora
Debora Cabral, manifesta altivas congratulações ao Ilustríssimo Cabo PM
João Ricardo de Campos pelos relevantes serviços prestados como
instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência
– PROERD, afastando crianças e jovens da criminalidade e orientando-as
a trilhar o melhor caminho, em prol da sociedade em geral. A autora,
Vereadora Cabral, encaminhou sua propositura à votação, concedendo
aparte ao Edil Bertini, favorável. Em votação, a Moção n.º 27/18 foi
aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Após, o
Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos. O autor, juntamente com
os demais parlamentares, procedeu à entrega da Moção ao Cabo PM de
Campos. Enfim, o homenageado usou da palavra em agradecimento ao
Legislativo. Ato contínuo, o Presidente declarou a sessão reaberta.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE

DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM ÚNICA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO EM REDAÇÃO FINAL: - 92/18, dispõe sobre nova redação
do caput dos artigos 105 e 106, insere parágrafo único no Artigo 105, bem
como cria a seção II-A no capítulo I, título III, todos da Lei Municipal n.º
4.034, de 07 de julho de 2.016, que dispõe sobre as normas que regulam
as medidas de polícia administrativa, na forma que especifica. O 1º
Secretário fez a leitura da emenda aditiva de autoria do Vereador
Reschini. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores
se inscreverem a favor ou contra a emenda. Ninguém se manifestou.
Após, o 1º Secretário fez a leitura da emenda Modificativa de autoria do
Vereador Gabrielli Filho. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para
os vereadores se inscreverem a favor ou contra a emenda. Ninguém se
manifestou. Em votação, as emendas aditiva e modificativa foram
aprovadas por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Após, o
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra o projeto em redação final. O Vereador
Gabrielli Filho usou da palavra para manifestar-se a favor do projeto,
concedendo aparte aos Vereadores Vick Francisco, Bertini, Basto e
Reschini, todos favoráveis. Em votação, o Projeto de Lei n.º 92/18 foi
aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes, em
redação final. O Vereador Ricci pediu votação em bloco dos Projetos de
Lei do Executivo números 108/18 e 109/18, por tratarem-se de assuntos
semelhantes. Em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade de
votos dos vereadores presentes. Assim, os projetos serão votados em
bloco, conforme adiante.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES
PRESENTES, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 107/18,
dispõe sobre nova redação ao Caput do Artigo 23, bem como insere
parágrafos, da Lei Municipal n.º 3.276, de 28 de abril de 2.010, que
“dispõe sobre o ordenamento do serviço público municipal de Descalvado,
disciplina o regime jurídico, os direitos e deveres dos servidores e dá
outras providências", na forma que especifica. PROJETOS DE LEI DO
EXECUTIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS EDIS
PRESENTES, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO EM BLOCO: 108/18, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais à dotação
orçamentária, no valor de R$ 56.127,73, que visa abranger a Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de aplicar saldos
de recursos do Projeto Primeira Infância – Criança Feliz, para a aquisição
de veículo, na forma que especifica. - 109/18, dispõe sobre abertura de
crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no valor de R$
25.901,90, que visa abranger a Secretaria de Saúde, com o objetivo de
complementar repasses ao Terceiro Setor que mantêm o Termo de
Colaboração com a Municipalidade. PROJETOS DE LEI DO
LEGISLATIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 47/18, de autoria da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, autoriza o Poder Legislativo a conceder
prêmio, excepcionalmente neste mês de dezembro de 2018, aos
servidores públicos e estagiários da Câmara Municipal de Descalvado.48/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o Dia Municipal
de Combate a Violência contra os Professores e os Educadores nas
Escolas, a ser celebrado, anualmente, no dia 18 de outubro, na forma que
especifica. Enfim, o Presidente informou que, após a presente sessão,
será realizada a Solenidade “Policial Militar do Ano”, de autoria do

Vereador Luis Guilherme Panone, e entrega do Título de Cidadão
Honorário do Município de Descalvado ao Tenente Coronel PM Alexandre
Wellington de Souza, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz.
Informou, também, que a Sessão Solene para entrega de Títulos de
Cidadão Honorário do Município de Descalvado a diversas
personalidades, será realizada no dia 06 de dezembro, quinta-feira, com
início às 19:30 horas, na sede do Poder Legislativo, e, também, a próxima
Sessão Ordinária será realizada no dia 10 de dezembro de 2.018,
segunda-feira, com início às 18 horas, ocasião em que acontecerá a
eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio
compreendido de 01/01/2019 a 31/12/2020, 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

