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

7ª Sessão Ordinária
Data: 19 de março de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os Vereadores estiveram presentes

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................19 de março 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 Paganotto; 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 Paganotto para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 23/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 105.787,71, objetivando
atender a Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, destinado à
execução de obras com a utilização de recursos da FEHIDRO. - 24/18,
dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 1.049.170,78, objetivando atender a Divisão
de Saúde, destinado especialmente ao motivo da readequação dos
códigos orçamentários relativamente ao sistema AUDESP, bem como a
aplicação de saldos de exercícios anteriores. 25/18, dá nova Redação à
Alínea “B”, parágrafo único, do Artigo 1º e ao Artigo 2º, ambos da Lei
3.707, de 18 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo doar bens
inservíveis
pertencentes
a
seu
patrimônio
a
entidades
beneficentes/filantrópicas sediadas neste Município.- 26/18, dispõe sobre
fusão para retificação de afetação realizada em bem imóvel pertencente
ao patrimônio municipal, na forma que especifica e dá outra
providências.II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO

DE DELIBERAÇÃO:- 01/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, dispõe sobre a concessão de benefícios aos doadores de
sangue, seus componentes e derivados em espetáculos artístico-culturais
e esportivos no Município de Descalvado, Estado de São Paulo, na forma
que especifica.III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO:- 02/18, de autoria do Vereador Daniel Bertini, congratula
a empresária Eleusa Bafun Perna pela sua reconquista do recorde junto
ao Rankbrasil 2018 de “Maior Quebra-Cabeça Montado”, com 48 mil
peças,
conforme
especifica.IV
–
PROPOSITURAS
A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES:Indicações:- 85/18,
reivindica à 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.- 86/18, pede à Secretaria de Saúde que
institua programa intitulado “Boa Visão”, tendo por objetivo oferecer
consulta gratuita com oftalmologistas em todos os bairros do município,
bem como a doação de óculos às pessoas que dele
necessitarem.CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:- 87/18, solicita ao
Secretário de Educação e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, que
adote medidas visando o retorno de monitores nos ônibus escolares, em
prol da segurança dos alunos que se utilizam do transporte coletivo,
conforme especifica.DEBORA CABRAL:Indicações:- 88/18, requer ao
Secretário de Educação e Cultura que determine, com urgência, a reforma
da sala de atividades da EMEI “Monsenhor José Canônico”, localizada no
Bairro Santa Cruz dos Operários, tendo em vista que não tem como
utilizá-la em dias de chuva. Pede, ainda, a ampliação do pátio da escola.89/18, pede à Secretaria de Educação e Cultura que realize um
levantamento nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, para fins
de verificar onde as lousas digitais não estão funcionamento, e que
determine, com urgência, o conserto dos equipamentos.- 90/18, reivindica
ao Poder Executivo Municipal a reforma do imóvel onde está instalado o
Batalhão da 3ª Cia da Policia Militar, ou, então, que estude a viabilidade
legal de realizar a doação do prédio à Secretaria de Estado da Segurança
Pública, para que as obras sejam custeadas pelo Governo Estadual,
consoante aduz.LUIS GUILHERME PANONE:Indicação:- 91/18, indica
ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a construção
de rotatória no cruzamento da Perimetral Cesar Martinelli com a Rua
Coronel Arthur Whitacker, com o objetivo de disciplinar o trânsito e evitar
acidentes naquele local, conforme especifica.LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO:Indicações:- 92/18, solicita ao Prefeito Municipal que
determine a demarcação de vagas de estacionamento, através de pintura,
nas vias públicas da região central, com intuito de aumentar o número de
vagas. Pede, ainda, a implantação de faixas de estacionamento para
motocicletas nas extremidades dos quarteirões, visto a demanda naquela
região.- 93/18, pede ao Poder Executivo a revitalização das praças
centrais “Nossa Senhora do Belém” e “Jardim Velho”, com a manutenção
da iluminação, a fim de que os espaços públicos possam voltar a ser
frequentados pela população descalvadense, conforme especifica.- 94/18,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo serviços de manutenção nas
“valetas” existentes na região central da cidade, procedendo a elevação
dos locais onde os veículos encontram dificuldades para transitar, de
modo que fiquem regulares e conservadas.PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO:Requerimentos: - 21/18, requer ao Secretário de Educação e

Cultura a promoção de curso intensivo noturno aos munícipes que irão
prestar prova para vagas de “Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de
Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo”, que acontecerá no mês
de junho deste ano, conforme especifica.- 22/18, solicita ao Chefe do
Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, informações sobre a
preparação do Município de Descalvado para implantação definitiva do
sistema de TV digital, a fim de evitar transtornos à população, conforme
especifica.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicações:- 95/18, pede
ao Secretário de Saúde, Sr. Wander Bonelli, que determine a construção
de cobertura externa na porta do Pronto Socorro Municipal onde as
ambulâncias desembarcam e embarcam pacientes, porquanto o mau
tempo pode prejudicar ainda mais a saúde dos enfermos.- 96/18,
reivindica ao Prefeito Municipal que determine ao setor competente a
construção de estrutura com cobertura para ponto de ônibus na Rua Elisa
Migliati Biagi, no Bairro Ricardo Cesar, oferecendo maior conforto e
segurança aos usuários do transporte coletivo urbano.SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI:Indicação:- 97/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Sr.
Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que autoriza a criação do
“Programa Caça Atletas Talentos”, no Município de Descalvado.VAGNER
BASTO: Requerimento: - 23/18, requer ao Poder Executivo Municipal
que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis relatório
contendo todos os imóveis alugados pela Municipalidade, pormenorizando
o valor de cada contrato de locação.Indicações:- 98/18, solicita à
COMUTRAN - Comissão Municipal de Trânsito a pintura de faixa de
pedestres na Rua Cel. Arthur Whitacker, no trecho próximo ao
Supermercado Franzin, para segurança dos pedestres que transitam
naquela via.- 99/18, indica ao Chefe do Poder Executivo que envide
esforços no sentido de trazer para Descalvado o Programa “São Paulo
Inova”, objetivando ministrar palestras e tirar dúvidas sobre investimentos
e financiamentos aos empresários do nosso Município e da região,
conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Paulo Afonso Gabrielli Filho; Vagner
Basto; Argeu Donizetti Reschini; Débora Cabral Paganotto; Daniel Bertini;
Luis Guilherme Panone; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luiz Carlos Vick
Francisco; Sebastião José Ricci; e, por fim, Pastor Adilson Gonçalves. 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 APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA ESPECIAL: - 25/18, dá nova Redação à Alínea “B”,
parágrafo único, do Artigo 1º e ao Artigo 2º, ambos da Lei 3.707, de 18 de
julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo doar bens inservíveis
pertencentes a seu patrimônio a entidades beneficentes/filantrópicas
sediadas neste Município. O Vereador Vagner Basto pediu votação em
regime de urgência especial para este projeto, 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 de Lei n.º 25/2018. O Vereador
requerente usou da palavra para novamente justificar a necessidade de
votação desta propositura. 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.
Não havendo oradores inscritos, colocou em votação o pedido de regime
de urgência especial, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. 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 25/2018 foi aprovado por
unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: - 26/18, dispõe sobre fusão
para retificação de afetação realizada em bem imóvel pertencente ao
patrimônio municipal, na forma que especifica e dá outra providências. O
Vereador Argeu Donizetti Reschini pediu votação em regime de urgência
especial para este projeto, 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 de Lei n.º 26/2018. 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. Não havendo oradores inscritos,
colocou em votação o pedido de regime de urgência especial, o qual foi
aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Presidente abriu o
prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem contra ou a
favor do projeto. O Vereador Daniel Bertini manifestou-se favorável ao
projeto. A seguir, o Vereador Pr. Adilson Gonçalves também se
pronunciou a favor, e concedeu aparte aos Vereadores Luiz Carlos Vick
Francisco e Vagner Basto. Em votação, o Projeto de Lei do Executivo n.º
26/2018 foi aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Vereador
Sebastião José Ricci requereu, com base no Regimento Interno, votação
em bloco dos Projetos de Lei n.º 15/18, 19/18, 20/18, 21/18 e 22/18, por
tratarem-se de assuntos análogos. O Presidente colocou em votação tal
pedido, que foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETOS DE LEI
DO PODER EXECUTIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO EM BLOCO: 15/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a dotação
orçamentária, no valor de R$ 30.598,17, para aquisição de equipamentos
para Divisão de Supervisão de Projetos e Obras Públicas. - 19/18, dispõe
sobre abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 16,41,
visando abranger a Divisão de Educação e Cultura, tendo por especial
motivo a devolução do saldo de recursos não aplicados no prazo que
findou em 31/01/2017 (Convênio Estadual – Merenda Escolar). 21/18,
dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais, no valor de
R$250.000,00, visando abranger a Divisão de Supervisão de Projetos e
Obras Públicas, voltado à compra de equipamentos com recursos de
superávit financeiro de exercícios anteriores. - 22/18, dispõe sobre
abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 145.057,66, visando
abranger a Secretaria de Educação e Cultura, voltado à aplicação de
saldos de exercícios anteriores. Em votação em bloco, os referidos
projetos foram aprovados por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI
DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 20/18, dispõe sobre abertura de
créditos adicionais especiais, no valor de R$20.565,78, visando abranger
a Divisão de Esportes, Lazer e Turismo, voltado à devolução de recursos
não aplicados do Convênio do Centro de Convivência Turística. Por fim, o

Presidente informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia
26 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

