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

3ª Sessão Ordinária
Data: 19 de fevereiro de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária não esteve presente o Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................19 de fevereiro de 2018
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; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e Sebastião José Ricci.
VEREADOR AUSENTE: Luiz Carlos Vick Francisco.
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 RECEBIDAS: - Convite do COMUCRA –
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Descalvado
para o Seminário Regional sobre a Proteção Integral de Crianças e
Adolescentes, que será realizado no dia 23 de fevereiro de 2018, das 8:30 às
17:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEEC, com o
Dr. Murilo José Digiácomo, Palestrante e Especialista na área da Infância e
Juventude e Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do
Paraná; - Ofício n.º 08/2018, do Diretor do Fórum da Comarca de
Descalvado, Meritíssimo Juiz de Direito Rodrigo Octávio Tristão de Almeida,
dando conhecimento que amanhã, dia 20 de fevereiro de 2018, às 09:00
horas, haverá Correição Ordinária nas Varas Judiciais da Comarca de
Descalvado, e que durante os trabalhos serão recebidas quaisquer
informações ou queixas, verbais ou por escrito, sobre os serviços forenses e
os atos praticados nas unidades cartorárias. II – PROJETOS DE LEI DO
EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 11/18, dispõe sobre
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$
3.271,20, referente a não aplicação de recursos do PDDE – Programa
Dinheiro Direto na Escola; - 12/18, dá nova redação ao Artigo 8º da Lei n.º
3.950, de 23 de setembro de 2015, que institui o Programa de
Refinanciamento da Dívida Ativa Tributária e Tarifária (REFIS) no Município

de Descalvado/SP, alterado pela Lei n.º 4.095, de 07 de junho de 2017. III –
PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:- 23/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a concessão de
benefícios aos doadores de sangue, seus componentes e derivados em
espetáculos artístico-culturais e esportivos no Município de Descalvado, na
forma que especifica; - 26/18, solicita ao Senhor Antonio Carlos Reschini,
Prefeito Municipal, seja denominado “Professor Roberto Villani” o Auditório
localizado no prédio da Secretaria de Educação e Cultura, na Avenida
Guerino Oswaldo, n.º 446, no centro da cidade, com o objetivo de prestar
justa e merecida homenagem póstuma a este ilustre artista e escritor que
marcou história neste Município;- 27/18, requer ao Senhor Prefeito Municipal
a adoção de todos os procedimentos e esforços cabíveis, objetivando a
aquisição/instalação de transmissor de distribuição do sinal da “Rede Super
de Televisão”, atendendo, assim, pedido de moradores da cidade de
Descalvado, conforme especifica.CARLOS CESAR PAIVA: Indicações:29/18, pede ao Chefe do Poder Executivo que envide esforços junto à
Secretaria de Saúde do Município para que os pacientes que realizam
tratamentos, exames e consultas médicas em outras cidades sejam
transportados em mais de um veículo, haja vista que atualmente eles passam
o dia fora tendo de aguardar longas horas até retornarem ao Município;30/18, requer ao Prefeito Municipal medidas para continuidade da construção
do muro de arrimo na Avenida das Flores, no Bairro Parque Morada do Sol,
e, ainda, que proceda com urgência aos serviços de limpeza e manutenção
na parte em que o muro ainda não foi construído, visto que se encontra
coberta por mato, lixo e detritos. DANIEL BERTINI:Requerimentos:- 06/18,
requer ao Secretário de Educação e Cultura que informe quais medidas estão
sendo tomadas como prevenção para evitar que seja inserida na grade
curricular da Rede Pública Municipal de Ensino disciplinas que abordem o
tema “ideologia de gênero”, bem como toda e qualquer matéria que vise
orientar a sexualidade dos alunos ou que tente extinguir o gênero masculino
e feminino;07/18, solicita ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor
Antonio Carlos Reschini, que envie a esta Casa Legislativa relatório
pormenorizado contendo todos os gastos referentes ao “Carnaval de 2018”,
promovido pela Municipalidade. Indicação:- 28/18, encaminha ao Chefe do
Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que
dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de adolescentes, jovens e
idosos pelas empresas prestadoras de serviços a órgãos da Administração
Pública Municipal, e dá outras providências.DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicações:- 21/18, requer ao Poder Executivo a aquisição de equipamento
para impressão das contas de água no momento da leitura. Sugere, ainda, a
criação de aplicativo de celular para que os cidadãos possam realizar o
pagamento da conta, consultar o histórico de consumo, entre outros serviços,
conforme especifica;- 34/18, pede ao Chefe do Poder Executivo que promova
campanha de doação espontânea ao Fundo Municipal do Idoso, por meio de
mensagem impressa nos carnês do I.P.T.U., a fim de arrecadar recursos para
serem utilizados em benefício da população idosa de Descalvado.LUIS
GUILHERME PANONE: Requerimento: - 05/18, requer ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que, no tempestivo prazo legal,
encaminhe a esta Casa de Leis informações a respeito das autuações
aplicadas pela Prefeitura Municipal no ano de 2017, conforme
especifica.Indicações:- 25/18, pede ao Prefeito Municipal a adoção de
medidas junto ao setor competente visando promover “Campanha de
Conscientização do Trânsito no Município de Descalvado”, no mês de
setembro, destacando a importância da prática e do cumprimento das leis,
em prol da segurança de motoristas e pedestres, consoante aduz. - 38/18,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que

pleiteie junto à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário – SEAD a destinação de “Kits Feira”, com o objetivo
de ampliar a “Feira Livre” de nosso Município.LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO:Requerimentos: - 03/18, requer ao Prefeito Municipal
informações sobre as medidas adotadas pelo Poder Executivo em relação ao
TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público, que
visa à regularização dos funcionários do Programa de Saúde da Família,
atualmente contratados pela Associação da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Descalvado.- 04/18, pede ao Prefeito Municipal que, no
tempestivo prazo legal, informe a esta Casa de Leis a previsão para o
cumprimento da “Emenda Cidadã”, visto que o Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco destinou recursos financeiros para instalação de novos pontos de
ônibus com assentos e cobertura, entre outras benfeitorias.Indicação:22/18, reivindica à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Descalvado a
alteração do horário de início das sessões ordinárias para às 19:00 horas, de
modo que as pessoas que trabalham durante o dia possam participar das
reuniões legislativas, tornando-as mais transparentes e democráticas.PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO:Requerimento:- 08/18, requer ao SESC São
Carlos que Descalvado seja incluso na programação para receber o “Circuito
SESC Artes” que conta com diversas com atrações de várias linguagens
como danças, peças teatrais e música, democratizando o acesso à cultura
por meio de trabalhos de qualidade em diversos segmentos artísticos,
oferecidos gratuitamente à população.Indicação:- 32/18, solicita ao Chefe do
Poder Executivo que seja realizada limpeza e manutenção da área
popularmente conhecida como “Cava Funda”, com a finalidade de manter o
local limpo e em boas condições de uso, na forma que especifica.REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 24/18, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dá nova
redação ao inciso II, do Artigo 2º da Lei nº 3.904, de 27 de fevereiro de 2.015,
que institui o Programa de Auxílio Transporte aos Cursos Profissionalizantes,
Universitários e Pré-Vestibulares a alunos residentes no Município de
Descalvado, a fim de estender o benefício aos estudantes com idade superior
a 14 (quatorze) anos.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 33/18, sugere
ao Prefeito Municipal que, em conjunto com a COMUTRAN - Comissão
Municipal de Trânsito, estude a possibilidade de instalação de, no mínimo,
dois semáforos em pontos estratégicos na cidade, utilizando verba oriunda da
Emenda Cidadã sugerida pelo Vereador Sebastião José Ricci.VAGNER
BASTO:Indicações:- 35/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que
disponibilize um estagiário para auxiliar os trabalhos realizados pela
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, destinados ao
Programa “Município Verde Azul – PMAV”, com o objetivo de elevar
Descalvado no ranking, visando receber recursos para a execução dos
programas que priorizam o meio ambiente;- 36/18, reivindica à Secretaria
Municipal de Educação e Cultura seja elaborado projeto para serem
incluídas, na grade curricular das escolas municipais, ações para divulgar e
preservar a natureza e o meio ambiente, conforme especifica;- 37/18, indica
ao Chefe do Poder Executivo que, mediante parceria com a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, criem mecanismos objetivando
melhorar o atendimento prestado à população descalvadense, na forma que
especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luis
Guilherme Panone; Sebastião José Ricci; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
Pastor Adilson Gonçalves; Daniel Bertini; Vagner Basto; e, por fim, 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 CONGRATUAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO, COM MANIFESTAÇÃO DE SEU AUTOR: - 01/18, de autoria do
Vereador Sebastião José Ricci, manifesta efusivas congratulações e
aplausos ao Ilustríssimo Ruralista Julio Tessarin, pela criação do “Tratoraço –
Desfile de Tratores e Implementos Agrícolas”, que gerou uma forte união
entre os demais ruralistas e enriqueceu a tradicional festa em homenagem ao
grande mártir São Sebastião, no Município de Descalvado, conforme
especifica. O autor da Moção, Vereador Sebastião José Ricci, usou da
palavra para encaminhar sua proposição. Em votação, a Moção 01/18 foi
aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Após, o
Presidente colocou em votação a suspensão da sessão por 5 minutos para
entrega da moção ao homenageado. Todos os vereadores aprovaram.
Assim, a sessão foi suspensa. Decorrido o prazo, a sessão foi reaberta.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE
VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador
Daniel Bertini, por questão de ordem, requereu regime de urgência especial
para votação do Projeto de Lei n.º 12/2018, de autoria do Poder Executivo,
que dá nova redação ao Artigo 8º da Lei n.º 3.950, de 23 de setembro de
2015, que institui o Programa de Refinanciamento da Dívida Ativa Tributária e
Tarifária (REFIS) no Município de Descalvado/SP, alterado pela Lei n.º 4.095,
de 07 de junho de 2017, prestando as devidas justificativas. Em vista disso, o
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscrevem
contra ou favor do pedido de regime de urgência especial para votação do
Projeto. 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, 8 votos, para aprovação do pedido. Em
votação, o pedido de regime de urgência especial foi aprovado por
unanimidade de votos dos vereadores presentes. Ato contínuo, o Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem contra ou a
favor do projeto. Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto de Lei do
Executivo n.º 12/2018 foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores
presentes. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL: O Vereador Diego Rodrigues da Silva, por questão de ordem,
solicitou regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º
13/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$ 310.549,92,
visando abranger a divisão de supervisão e obras públicas, para contratação
de empresa especializada para asfaltamento, prestando as devidas
justificativas. Portanto, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os
vereadores se inscrevem contra ou favor do pedido de regime de urgência
especial para votação do Projeto. Ninguém se manifestou. Antes da votação
do pedido de urgência especial, o Presidente novamente esclareceu que é
necessário o voto de, no mínimo, dois terços dos vereadores, ou seja, 8
votos, para aprovação do pedido. Após, colocou em votação o pedido de
regime de urgência especial, o qual foi aprovado por unanimidade de votos
dos edis presentes. Como não havia pareceres no Projeto, o Presidente
suspendeu a sessão por 5 minutos. Decorrido o prazo, declarou a sessão

reaberta, e passou a palavra ao 1º Secretário, que fez a leitura dos
pareceres. Ato contínuo, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os
vereadores se inscreverem contra ou a favor do projeto. Ninguém se
manifestou. Em votação, o Projeto de Lei do Executivo n.º 13/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Na
sequência, o Vereador Sebastião José Ricci requereu votação em bloco dos
Projetos de Lei do Executivo números 01/18, 04/18 e 06/18, por tratarem do
mesmo assunto. O Presidente colocou em votação tal pedido, que foi
aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. PROJETOS
DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS
DOS VEREADORES PRESENTES, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO EM BLOCO: - 01/18, dispõe sobre abertura de crédito adicionais
especiais, no valor de R$ 153.736,94, para atender em especial a Divisão de
Fiscalização de Trânsito e Execução de Serviços Públicos; - 04/18, autoriza o
Poder Executivo proceder abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 345,19, para pagamento de serviços prestados
pela CLARO S/A em exercícios anteriores – Sistema Embratel 21; - 06/18,
dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais à dotação
orçamentária, no valor de R$ 32.342,40, para aplicação de saldo de exercício
verificado em conta bancária do exercício anterior. Por fim, o Presidente
informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 26 de
fevereiro de 2018, segunda-feira, com início às 18:00 horas. 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

