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

21ª Sessão Ordinária
Data: 25 de junho 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 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................25 de junho 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 o Vereador Daniel Bertini para ler um texto da Bíblia. Ato
contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o Pequeno
Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: - Ofício SF n.º 80/18, de autoria do
Secretário de Finanças, Sr. Geraldo Magela Izeppe, encaminhando Balancete da
Receita, Balancete da Despesa e Diário de Empenhos, referentes ao mês de
maio do exercício corrente – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar. II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS
DE DELIBERAÇÃO: - 57/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 4.091,81, que visa abranger a
Divisão de Educação, com o objetivo de aportar recursos orçamentários por
conta da devolução do saldo remanescente de exercício anterior que ora se
classifica como superávit o valor de R$ 4.031,81 e excesso de arrecadação no
valor de R$ 60,00;- 58/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 1.350.000,00, que visa abranger a Divisão
de Supervisão de Obras Públicas, com o objetivo de aportar recursos
orçamentários por conta do excesso de arrecadação do Convênio n.º 1022/2018,
no valor de R$ 1.000.000,00 e do superávit financeiro para atender a
contrapartida do mesmo convênio com o Governo de Estado, no valor de R$

350.000,00, visando à execução de serviços de obras e infraestrutura urbana de
recapeamento asfáltico e via pública do Município; - 59/18, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
98.000,00, que visa abranger a Divisão de Esportes, com o objetivo de aportar
recursos orçamentários da contrapartida do Município, conforme proposta do
Ministério do Esporte, que visa à construção de campo society, vestiário e
alambrado na Praça do Serrado, no bairro Parque Morada do Sol; - 60/18,
dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$8.140,00, que visa abranger o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMUCRA, com o objetivo de repassar a título de
subvenções sociais ao Grupo de Fraternidade Pai Jacob, com a finalidade de
atender despesas com treinamento de funcionários na lide com crianças e
adolescentes albergados naquela casa; - 61/18, dispõe sobre abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$14.010,92, que visa
abranger a estrutura orçamentária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, com o objetivo de repassar ao terceiro setor, o Serviço de
Inspeção Municipal. III – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO:- 06/18, de autoria do Vereador Luis
Guilherme Panone, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Senhor Roberto Rocha Villani. IV – MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADAS DE DELIBERAÇÃO: - 12/18, de autoria do Vereador Daniel
Bertini, congratula o maratonista Vagner Basto pela participação na Ultramaratona Trail
Run CS, com percurso de 62 km de distância, que foi da cidade de São Pedro à Brotas,
demonstrando sua superação e amor pelo esporte; - 13/18, de autoria do Vereador
Paulo Afonso Gabrielli Filho, congratula a atleta Jessica Natalia Marchesini, aluna da
APAE de Descalvado, pela conquista do título de Campeã Paulista de Natação, através
da equipe LCN/Aquário – Mitcho Bianchi (São Carlos), e, principalmente, por sua
dedicação, motivo de imenso orgulho aos seus familiares e amigos;- 14/18, de autoria
do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta imorredouros agradecimentos ao
3º Sargento Valter Luis Danielli, mais conhecido como “Neguinho Bombeiro”, pelos 22
anos de dedicação a carreira militar, prestando relevantes serviços a toda população. V
– MOÇÃO DE APOIO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO:- 02/18, de autoria
do Vereador Luis Guilherme Panone, em apoio à Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, para que aprove a Proposta de Emenda à Constituição do
Estado de São Paulo nº 02 de 2018, de autoria do Deputado Estadual Fernando
Capez, que inclui o parágrafo 2° ao artigo 138 da Constituição Estadual, visando
corrigir distorção salarial de Policiais Militares. VI – PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES:Indicações:- 338/18, indica
ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de instalar uma Unidade de
Saúde da Família nos assentamentos rurais da cidade, com o objetivo de
oferecer maior qualidade nos atendimentos médicos oferecidos àquelas
comunidades; - 339/18, reitera indicação ao Chefe do Poder Executivo para que
determine a execução dos serviços de infraestrutura e pavimentação da 2ª via da
Rua Mário Bonitatibus, que dá acesso ao Parque Morada do Sol, em prol dos
cidadãos que transitam por aquela via. ARGEU DONIZETE RESCHINI:
Indicações:- 340/18, requer ao Prefeito Municipal que, junto ao órgão
competente, realize reformas na rotatória e canteiro central da Avenida Carlos
Pulici, com o objetivo de tornar seguro o trânsito de veículos naquela via,
sobretudo em seu cruzamento com a Rua Mario Bonitatibus, que dá acesso ao
Parque Morada do Sol. - 341/18, apresenta ao Sr. Antonio Carlos Reschini,
Chefe do Poder Executivo, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação de
Comissões Comunitárias para o acompanhamento de obras municipais, trazendo
mais eficiência e transparência para o serviço público. CARLOS CESAR
PAIVA:Indicações:- 342/18, pede ao Poder Executivo que, junto à Empresa
Realidade Transporte e Turismo LTDA., disponibilize ônibus aos cidadãos que
residem na zona rural, com trajetos e horários variados, em benefício dos
munícipes que habitam regiões distantes do perímetro urbano. DANIEL
BERTINI:Indicação:- 343/18, requer ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo
seja disponibilizado o campo de futebol iluminado do Ginásio de Esportes para

os cidadãos que realizam atividades físicas a partir das 5:00 horas da manhã,
tendo em vista que muitos munícipes praticam atividades físicas nas
dependências do local no escuro, se expondo a riscos, conforme especifica.LUIS
GUILHERME PANONE:Indicação:- 344/18, solicita ao Prefeito Municipal,
Senhor Antonio Carlos Reschini, que disponibilize aos cidadãos descalvadenses
passeios gratuitos com o “Trenzinho da Aurora”, oferecendo uma opção de lazer
e entretenimento aos cidadãos descalvadenses, conforme especifica.LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimento:- 65/18, requer ao DER Departamento de Estradas de Rodagem a colocação de placas de sinalização
nas vias de acesso ao Município de Descalvado, como forma de alertar os
motoristas sobre os perigos, diminuindo os riscos de acidentes nas entradas da
cidade;Indicações:- 345/18, indica ao Prefeito Municipal a instalação de
“playground” no bairro Bosque do Tamanduá, como forma de oferecer uma
opção de lazer e entretenimento para as crianças daquele populoso bairro, na
forma que especifica;- 346/18, reivindica ao Poder Executivo estudos visando a
realização de novos eventos no Município de Descalvado, de preferência nos
espaços públicos, oferecendo lazer e entretenimento à população, além de
potencializar o turismo e a economia local.PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO:Indicação:- 347/18, solicita ao Prefeito Municipal que, juntamente com a
Secretaria de Educação e Cultura, inicie estudos visando à criação de um plano
de carreira para os profissionais da educação, excetuando os do magistério, os
quais já possuem.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 348/18,
requer ao Prefeito Municipal seja estudada melhor forma para contenção de
água que escoa da garagem de ônibus da Frota Municipal para o parque da
Escola Municipal de Ensino Infantil “Professora Terezinha Machado”, localizada
no Parque Morada do Sol, pois o grande volume de água está deteriorando o
local.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 349/18, requer ao Secretário
Municipal de Educação e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, o
cadastramento de Descalvado no “Projeto Guri”, da Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo, com objetivo de ampliar os ensinamentos de música para
crianças e adolescentes. VAGNER BASTO:Indicações:- 350/18, indica ao
Poder Executivo que promova o “Dia sem Carro” no Município de Descalvado,
como forma de conscientizar a população sobre os danos causados pela
produção de poluentes ao meio ambiente e, também, como formar de incentivo a
caminhada e a bicicleta como meio de locomoção;- 351/18, solicita ao Chefe do
Poder Executivo que determine a reforma de todos os banheiros do Ginásio de
Esportes, oferecendo maior conforto e comodidade às pessoas que frequentam
o local para prática de atividades esportivas;- 352/18, reitera pedido ao Prefeito
Municipal para que disponibilize um ônibus de 40 lugares para o transporte de
alunos do Sindicato Rural de Descalvado, tendo em vista que o atual veículo não
comporta a quantidade de alunos que frequentam o curso “Jovem Agricultor do
Futuro”.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Sebastião José
Ricci; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Vagner Basto; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
Luis Guilherme Panone; Débora Cabral; e, por fim, Daniel Bertini. 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 CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 11/18, de autoria do
Vereador Vagner Basto, congratula o atleta descalvadense Sudmar Antonio Franzin

pela participação em competições de pedestrianismo por todo País, enaltecendo
e divulgando o nome de Descalvado no cenário nacional. O autor da
homenagem, Vereador Basto, usou da palavra para encaminhar sua proposição
à votação, concedendo aparte ao Vereador Rodrigues da Cruz. Em votação, a
Moção foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Presidente
suspendeu a sessão por 10 minutos para o autor proceder à entrega da moção
ao homenageado. Feita a entrega, foi concedida a palavra ao homenageado,
Sudmar Franzin, que agradeceu aos vereadores. Após, o Presidente declarou a
sessão reaberta. PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 20/18, de
autoria do Vereador Vagner Basto, dispõe sobre a proibição de estacionamento
de veículos em frente às agências bancárias do Município de Descalvado, na
forma que especifica e dá outras providências; - 22/18, de autoria do Vereador
Paulo Afonso Gabrielli Filho, dispõe sobre a reserva de uma área para
estacionamento de veículos, com capacidade para duas unidades, junto às
farmácias e drogarias do Município de Descalvado, na forma que especifica.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 01/18, de autoria do vereador
Daniel Bertini, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
empresário Roberto Hugo Jank Junior. Por fim, o Presidente informou que a
próxima sessão ordinária será realizada no dia 02 de julho de 2018, segundafeira, 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

