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

6ª Sessão Ordinária
Data: 11 de março de 2019, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................11 de março de 2019
PRESIDENTE :....................................Sebastião José Ricci
1º SECRETÁRIO:-................................Daniel Bertini
2º SECRETÁRIO:- ...............................Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Débora Cabral; Luiz Carlos Vick Francisco; Luis Guilherme
Panone; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e
Vagner Basto
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.

TRIBUNA LIVRE
Antes do início desta sessão ordinária, o Senhor Marcos Eduardo Pinese,
Presidente da Associação dos Médicos Veterinários e Zootecnistas de
Descalvado, usou a Tribuna Livre da Câmara Municipal para tratar de
assunto relacionado ao SIM – Serviços de Inspeção Municipal. Após, 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 – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 11/19, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete
financeiro do mês de fevereiro do corrente exercício, referente às contas
deste Legislativo. II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 20/19, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
150.000,00, que visa abranger a Procuradoria Geral do Município. III –
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 01/19, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone,
dispõe sobre a afixação de placas informativas em todas as obras
públicas. - 02/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere
no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o “Dia de

Conscientização da Meningite”, a ser comemorado, anualmente, no dia 24
de abril. IV – MOÇÕES DE REPÚDIO CONSIDERADAS DE
DELIBERAÇÃO: - 02/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, manifesta repúdio e profunda indignação com a apresentação
pública da Escola de Samba Gaviões da Fiel, no Carnaval de São Paulo,
a qual encenou um embate entre Jesus Cristo e Satanás, de forma
ofensiva e desrespeitosa com todos os cristãos. - 03/19, de autoria do
Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, repudia a desatenção da
INTERVIAS - Concessionária de Rodovias do Interior Paulista no que
tange ao trecho da Rodovia SP – 215, que interliga a cidade de
Descalvado a Porto Ferreira, demonstrando sua falta de compromisso
com a segurança dos usuários daquela estrada. V – PROPOSITURAS
LIDAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicação: - 59/19, indica ao
Prefeito Municipal que, conjuntamente com o Secretário de Educação e
Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, providencie a distribuição e
instalação de repelentes eletrônicos em todas as salas de aula da rede
pública municipal de ensino, com o objetivo de prevenir as doenças
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, conforme especifica. ARGEU
DONIZETTI RESCHINI: Indicação: - 60/19, solicita ao Poder Executivo a
abertura de passagem para pedestres no canteiro central da Avenida
Descalvado, no trecho que compreende a travessia das Ruas João
Vendramini e Antonio Romantini, em prol da segurança dos transeuntes
que, atualmente, são obrigados a transitar pelo leito da via, expondo-se a
riscos de acidentes. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 61/19, sugere
ao Chefe do Executivo que promova sorteio de prêmios para os cidadãos
que estejam em dia com o pagamento da tarifa de água e esgoto, bem
como do I.P.T.U. – Imposto Predial e Territorial Urbano, como forma de
estimular os contribuintes a manterem os impostos em dia. DANIEL
BERTINI: Requerimento: - 30/19, requer ao Poder Executivo que informe
se o trator conquistado pelo Vereador Daniel Bertini, junto ao Deputado
Federal Paulinho da Força, está sendo utilizado em benefício do
Programa da Agricultura Familiar, visto que o maquinário foi destinado
para esta finalidade. Indicações:- 62/19, reivindica ao Prefeito Municipal
que estude a viabilidade de destinar o prédio do Velório Municipal, se o
mesmo for desativado, para que nele se instale o Polo do “Projeto
Conviver”, que presta o serviço de convivência e fortalecimento para
crianças de 6 a 15 anos, em situação de vulnerabilidade social. - 63/19,
sugere ao Chefe do Poder Executivo a transferência do espaço onde são
realizadas as aulas de formação de condutores, visto que a “Praça dos
Motoristas” e as ruas e calçadas ao entorno do “Ginásio de Esportes” são
muito utilizadas pela população para corridas e caminhadas, e, também
por idosos, devido a Academia da 3ª Idade. DEBORA CABRAL:
Indicações: - 64/19, encaminha ao Prefeito Municipal anteprojeto de lei
que renumera o Inciso VI do Artigo 2º para Inciso VII e dá nova redação a
Alínea “b” do Inciso VII (renumerado), todos da Lei nº 3.904, de 27 de
fevereiro de 2015, que institui o Programa de Auxílio Transporte aos
cursos profissionalizantes, universitários e pré-vestibulares a alunos
residentes no Município de Descalvado, objetivando reembolso para
alunos que utilizam veículo próprio em casos específicos em que não haja
transporte rodoviário ou de fretamento. - 65/19, encaminha ao Chefe do
Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei que
denomina “Antonio Luiz Nogueira Filho” a Unidade de Saúde da Família USF do Parque Milênio, situada no bairro Jardim Albertina, como justa e
merecida homenagem póstuma. - 66/19, encaminha ao Poder Executivo

anteprojeto de lei que denomina “Orlando Govoni” a Unidade de Saúde da
Família – USF do Jardim do Lago, situada no Bairro Jardim Colonial,
como forma de agradecimento à sua família, pela incansável luta para
implantação da unidade naquela região. LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação: - 67/19, solicita ao Prefeito Municipal que, juntamente com o
Secretário de Educação e Cultura, estudem a viabilidade de ampliação
das salas de pré-escola em período integral, objetivando atender à
demanda de crianças que necessitam de acolhimento enquanto os pais
trabalham. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Indicações:- 68/19,
reivindica à SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
que informe o motivo pelo qual é constante a falta de água no Bairro
Parque Universitário I, em vista dos inúmeros transtornos causados aos
moradores daquela região.- 69/19, pede ao Prefeito Municipal
providências urgentes no sentido de antecipar a recomposição de perda
salarial dos servidores públicos municipais, retroagindo a janeiro, em prol
do funcionalismo, principalmente daqueles que estão recebendo um valor
inferior ao salário mínimo federal, conforme especifica. PAULO AFONSO
GABRIELLI FILHO:Requerimento:- 31/19, requer ao Chefe do Poder
Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que envie a esta Casa de Leis
cópia integral das atas das reuniões da COMUTRAN – Comissão
Municipal de Trânsito, referente aos anos de 2017 e 2018, consoante
aduz. Indicação:- 70/19, indica ao Poder Executivo a manutenção do
asfalto, sinalização e iluminação da Rua Hugo Pereira de Abreu, que
interliga o Centro com os bairros da região leste, bem como a limpeza
próximo a ponte, em prol da segurança das inúmeras pessoas que
transitam naquela via. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: 71/19, reivindica à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a
instalação de redutor de velocidade na Rua Calos Pulici, em seu trecho
localizado no Bairro Jardim Cambará II, nas proximidades da área verde
lá existente, visto que motoristas têm transitado em alta velocidade
naquela via pública. - 72/19, pede à Comissão Municipal de Trânsito –
COMUTRAN a pintura de faixa de pedestre na Rua Lázaro Timótheo do
Amaral, próximo ao “Bar do Mirto”, em prol dos pedestres que encontram
dificuldades para atravessar tal via naquele trecho. SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI: Indicações: - 73/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Antonio
Carlos Reschini, que estude a possibilidade de instituir, em Descalvado, o
“Festival Nhô Totico”, com apresentações de músicas raiz e sertaneja em
homenagem ao descalvadense João Fernandes da Silva (Nhô Totico),
conhecido como o “Caipira que Inovou o Rádio Paulista”. - 74/19, pede ao
Prefeito Municipal que entre em contato com os proprietários do imóvel
localizado entre a Rua Coronel Rafael Tobias, Rua Tomé Ferreira e
Perimetral Cezar Martinelli, para fins de utilizá-lo como estacionamento de
veículos para as pessoas que se dirigem ao Velório Municipal, conforme
especifica. VAGNER BASTO:Requerimentos: - 32/19, reivindica ao
Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos informações sobre a
conclusão das obras da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no
Município de Descalvado, conforme especifica. - 33/19, requer ao Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que, no tempestivo prazo legal,
envie a esta Casa de Leis cópia integral da prestação de contas e de
todos os contratos firmados, referentes às festividades do Carnaval de
2019. - 34/19, solicita ao Poder Executivo que informe a relação de
servidores municipais que foram disponibilizados para auxiliar nas

festividades do Carnaval deste ano, bem como a quantidade de horas
extras trabalhadas por cada um deles.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Débora Cabral; Luis Guilherme
Panone; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Pr. Adilson Gonçalves; Vagner
Basto; Daniel Bertini; Vagner Basto; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luiz
Carlos Vick Francisco; Luiz Carlos Vick Francisco; e, por fim, 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
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO COM ADIAMENTO DE VOTAÇÃO
APROVADO PELA MAIORIA: O Vereador Vick Francisco requereu, por
questão de ordem, adiamento de votação, pelo prazo de uma sessão, do
Projeto de Lei n.º 14/2019, dispondo sobre a abertura de crédito adicional
especial no valor de R$ 1.037.789,76, que visa abranger a Secretaria de
Obras e Serviços Públicos, com o objetivo de aplicar saldos
remanescentes de exercício anterior. O Presidente submeteu à votação
do Plenário tal pedido, que foi aprovado com votos favoráveis dos
Vereadores Bertini, Paiva, Vick Francisco, Pastor Adilson, Basto, Panone,
Rodrigues da Cruz e Gabrielli Filho. Os vereadores Cabral e Reschini
votaram contra o adiamento. Nesse sentido, o pedido de adiamento de
votação foi aprovado pela maioria, razão pela qual o projeto 14/19
retornará para a ordem do dia da sessão ordinária de 18 de março de
2019. MOÇÕES DE REPÚDIO APROVADAS POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Pastor
Adilson requereu votação em regime de urgência especial para a Moção
de Repúdio n.º 02/19, de sua autoria, que manifesta repúdio e profunda
indignação com a apresentação pública da Escola de Samba Gaviões da
Fiel, no Carnaval de São Paulo, a qual encenou um embate entre Jesus
Cristo e Satanás, de forma ofensiva e desrespeitosa com todos os
cristãos, prestando, para tanto, as devidas justificativas da urgência. O
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra o pedido. Ninguém se inscreveu. Ato
contínuo, o Vereador Vick Francisco, também por questão de ordem,
pediu votação em regime de urgência especial para a Moção de Repúdio
n.º 03/19, de sua autoria, repudiando a desatenção da INTERVIAS Concessionária de Rodovias do Interior Paulista no que tange ao trecho
da Rodovia SP – 215, que interliga a cidade de Descalvado a Porto
Ferreira, demonstrando sua falta de compromisso com a segurança dos
usuários daquela estrada, apresentando, em tribuna, as devidas
justificativas da urgência. O Presidente colocou em votação os dois
pedidos, que foram aprovados por unanimidade de votos. Logo após,
suspendeu a sessão por 10 minutos para emissão de pareceres nas
referidas proposições. Decorrido o prazo, reabriu-a. O Vereador Vick
Francisco usou da palavra para encaminhar sua moção de repúdio à
votação, concedendo aparte aos Edis Panone, Bertini e Pastor Adilson,
favoráveis à propositura. Em fase de votação, a Moção de Repúdio n.º
02/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson, foi aprovada por
unanimidade de votos, sem discussão. Na sequência, a Moção de

Repúdio n.º 03/19, de autoria do Vereador Vick Francisco, também foi
aprovada por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO: - 15/19 - A, dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 300.000,00,
que visa abranger a Secretaria de Prevenção e Assistência Médica, com o
objetivo de aplicar recursos na aquisição de veículos. PROJETO DE LEI
DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:- 16/19, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
71.566,34, que visa abranger a Divisão de Esportes, Lazer e Turismo,
com o objetivo de aplicar recursos na aquisição de equipamentos para a
Academia da Terceira Idade. Em discussão, o Vereador Rodrigues da
Cruz manifestou-se a favor da matéria. Em votação, o Projeto 16/19 foi
aprovado por unanimidade de votos. Por fim, o Presidente informou que a
próxima sessão ordinária será realizada na próxima segunda-feira, dia 18
de março de 2019, 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 audiovisual, conforme
Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

