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

4ª Sessão Ordinária
Data: 26 de fevereiro de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
O Senhor Diego Rodrigues da Silva está licenciado do cargo de vereador,
em virtude de que requereu, em 20 de fevereiro de 2018, licença para
ocupar o cargo de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de
Descalvado.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................26 de fevereiro 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 ad hoc
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; 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 Sebastião José Ricci para ler um texto
da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para
o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Ofício SF n.º 18/18, do
Secretário de Finanças, Sr. Geraldo Magela Izeppe, encaminhando a este
Legislativo o Balancete da Receita, Balancete da Despesa e Diário de
Empenhos (referentes ao mês de dezembro de 2017), RREO – Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, modelos: 1, anexo 1, 2, 3, 4, 5 e 6
(referentes ao 6º bimestre de 2017 e RGF – Relatório de Gestão Fiscal (
referente ao 3º quadrimestre de 2017) – à disposição dos Senhores
Vereadores e a quem possa interessar.- Ofício SF n.º 20/18, do
Secretário de Finanças, Sr. Geraldo Magela Izeppe, encaminhando a este
Legislativo o Balancete da Receita, Balancete da Despesa e Diário de
Empenhos, referente ao mês de janeiro de 2018 – à disposição dos
Senhores Vereadores e a quem possa interessar. - Convite da Secretária
Municipal de Saúde para Audiência Pública, referente ao 3º quadrimestre
de 2017, que será realizada no dia 28 de fevereiro, às 15:00 horas, na

Câmara Municipal de Descalvado. II – PROJETOS DE LEI DO
EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 07/18, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 97.849,26, para pagamento de serviços prestados pela
empresa CEBI Informática Ltda., no exercício de 2016.- 08/18, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 189.341,66, para aporte de recursos para a aplicação dos fins
indicados pelo COMUCRA. III – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO:- 02/18, de autoria do Vereador
Daniel Bertini, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Senhor Domingos Antônio Dente (Nico Dente). IV – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 41/18,
solicita ao Presidente da Câmara Municipal, Senhor Luis Guilherme
Panone, seja realizada neste Poder Legislativo Audiência Pública para
tratar da venda controlada de fogos de artifício na cidade de Descalvado,
na forma que especifica; - 42/18, pede ao Prefeito Municipal que estude a
possibilidade de construir banheiros fixos na histórica Praça Barão do Rio
Branco, popularmente conhecida como “Jardim Velho”, em benefício da
população que transita ou espera o transporte público no local; - 43/18,
reivindica ao Poder Executivo que estude a possibilidade de adquirir
notebooks para serem utilizados pelos alunos da Rede Municipal de
Ensino em sala de aula, levando em conta que a tecnologia se faz cada
vez mais necessária no processo de ensino e aprendizagem. ARGEU
DONIZETTI RESCHINI: Indicação:- 40/18, indica ao Poder Executivo,
através do setor competente, estudos visando à colocação de placa de
sinalização na SP-2015, com objetivo de alertar os motoristas de veículos
pesados sobre o perigo de adentrar a cidade pela Vicinal Vito Gaia Puoli,
tendo em vista que estrada não comporta o transito dos mesmos,
conforme especifica.CARLOS CESAR PAIVA:Indicações:- 44/18, sugere
ao Chefe do Executivo que promova sorteio de prêmios para os munícipes
que estejam em dia com o pagamento da tarifa de água e esgoto e o
I.P.T.U. – Imposto Predial e Territorial Urbano, conforme especifica. 45/18, pede a COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a
implantação de redutor de velocidade na Rua das Hortências, no Parque
Morada do Sol, a fim de disciplinar o trânsito e evitar acidentes no local,
conforme especifica. DANIEL BERTINI:Indicação:- 47/18, encaminha ao
Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de Lei
que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de Bombeiros
Profissionais Civis – BPC nos estabelecimentos, edificações, empresas e
em eventos de grande concentração pública no âmbito do município de
Descalvado-SP. LUIS GUILHERME PANONE:Indicações:- 49/18, requer
ao Prefeito Municipal que firme parceria com Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA para que Descalvado possa ter
uma unidade municipal de cadastro, beneficiando a população do campo
com prestação de serviços do INCRA à disposição, perto de casa,
conforme especifica; - 50/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo a
reativação da Comissão Municipal da Defesa Civil, tendo em vista a
importância do trabalho de prevenção, socorro e minimização de impactos
em
situações
de
emergência.
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:- 12/18, pede a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social informações sobre as políticas
públicas desenvolvidas no que diz respeito à assistência a pessoas
desabrigadas. Pede ainda que seja encaminhado o mapeamento
realizado pela Secretaria, conforme especifica; Indicação:- 46/18, requer
ao Poder Executivo que realize manutenção nas guias da Rua XV de
Novembro no trecho compreendido entre as Ruas Conselheiro Antônio
Prado e Paula Carvalho, pois o local fica empossado e úmido causando
transtornos aos moradores e pedestres, conforme especifica. REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 39/18, solicita ao Prefeito Municipal
esforços junto ao Deputado Federal Lobbe Neto, visando a destinação de
emenda parlamentar para implantação de reservatório de água no Jardim
Albertina, a fim de atender os bairros da região leste do Município de
Descalvado. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 48/18, indica ao
Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, providências para
o cadastramento de Descalvado junto ao Programa “Seja Digital”, visando
a retirada dos kits para serem distribuídos às famílias cadastradas em
programas sociais do governo federal, residentes neste município.
VAGNER BASTO:Requerimentos: - 09/18, solicita ao Chefe do Poder
Executivo informações sobre a destinação dos equipamentos
pneumáticos da Prefeitura Municipal, que constam no relatório patrimonial
do exercício de 2016, conforme especifica; - 10/18, requer ao Prefeito
Municipal informações a respeito dos equipamentos da área da saúde que
estão armazenados no prédio do antigo SESI, conforme especifica;11/18, reivindica ao Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, envie
a esta Casa de Leis, cópia dos processos licitatórios, na íntegra,
referentes a serviços de artes gráficas e impressão, do período de janeiro
de 2017 até a presente data.
COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA
Após a leitura das proposituras, o Presidente informou ao Soberano
Plenário que o Vereador Diego Rodrigues da Silva solicitou, em 20 de
fevereiro de 2018, com base no Artigo 29, inciso IV, da Lei Orgânica,
licença do cargo de vereador a partir do dia 20 de fevereiro de 2018, para
assumir o cargo de Secretário de Administração da Prefeitura Municipal
de Descalvado. Informou, também, que a Câmara Municipal oficiou ao
Juiz Eleitoral desta Comarca solicitando-lhe que informasse o nome do 1º
suplente de vereador de Diego Rodrigues da Silva. Em resposta, o Juízo
da 44ª Zona Eleitoral, por seu Chefe de Cartório, informou na data de hoje
que a 1ª suplente é a senhora Débora Farias Cabral, a qual será
convocada para tomar posse dentro do prazo de 07 dias.
GRANDE EXPEDIENTE

Usaram da palavra os vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Paulo
Afonso Gabrielli Filho; Luis Guilherme Panone; Pastor Adilson Gonçalves;
Argeu Donizetti Reschini; Daniel Bertini; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
Vagner Basto; Sebastião José Ricci. 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: - 03/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco,
congratula cordialmente o Reverendíssimo Padre Osmar Mendes Ataide
por sua designação à Pároco da Igreja de São Sebastião e deseja-lhe
boas-vindas e um profícuo trabalho junto àquela Comunidade Católica. O
Vereador Luiz Carlos Vick Francisco encaminhou, para votação, a
proposição de sua autoria. Na sequência, usou da palavra o Vereador
Vagner Basto. Em votação, a Moção 03/17 foi aprovada por unanimidade
de votos. Após, o Presidente colocou em votação a suspensão da sessão
por 5 minutos para entrega da moção ao Padre Alquermes Salva Saori,
representando o sacerdote homenageado que não pôde estar presente.
Todos os vereadores aprovaram. Desse modo, a sessão foi suspensa. O
Padre Alquermes usou da palavra para tecer elogios ao Legislativo, lendo
um belo texto sobre política. 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: - 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.
Por fim, o Presidente informou que a próxima sessão ordinária será
realizada no dia 05 de março 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

