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

27ª Sessão Ordinária
Data: 06 de agosto 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 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................06 de agosto 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 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 RECEBIDA: - Ofício da Caixa Econômica
Federal informando Contrato de Repasse que tem por finalidade
“Construção do Campo Society, vestiário e alambrado na Praça do
Cerrado, no bairro Morada do Sol no Município de Descalvado/SP, no
valor de R$222.857,14. II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 27/18, de autoria do Vereador
Daniel Bertini, dispõe sobre a divulgação de dados sobre multas de
trânsito do Município de Descalvado e dá outras providências. - 29/18, de
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário
Oficial de Eventos do Município de Descalvado o Dia Municipal de
Conscientização Antiaborto, a ser comemorado, anualmente, na segunda
sexta-feira do mês de maio. III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 16/18, de autoria do Vereador
Paulo Afonso Gabrielli Filho, congratula efusivamente o tradicional Clube

dos 30 pelos 40 anos de sua fundação, estendendo altivos cumprimentos
a cada um de seus associados e frequentadores. IV – PROPOSITURAS
A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações:428/18, indica à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que
estude a viabilidade de proibir o estacionamento de veículos em um dos
lados da Rua XV de Novembro, no seu trecho final, tendo em vista que o
local é estreito e oferece risco de acidentes; - 429/18, solicita à
COMUTRAN a implantação de redutor de velocidade na Rua XV de
Novembro, próximo ao n.º 1581, a fim de disciplinar o trânsito naquele
trecho e oferecer maior segurança aos transeuntes. ARGEU DONIZETTI
RESCHINI: Requerimento: - 84/18, requer à Empresa AB Triângulo do Sol
que a placa de sinalização que indica o acesso a Descalvado, na Rodovia
Washington Luiz, seja colocada com maior distância da entrada, tendo por
objetivo orientar melhor os motoristas. CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação: - 430/18, reitera solicitação à Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, para que construa o
calçamento em ambos os lados da Rua São Carlos no Bairro São
Sebastião, pois os pedestres são obrigados a transitar nas ruas se
expondo a riscos. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 85/18, requer ao
Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que envie a esta
Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, cópia integral do processo
referente à reforma da estação de elevatória de esgoto do bairro Bosque
do Tamanduá. DEBORA CABRAL: Indicação: 431/18, solicita ao Prefeito
Municipal que, juntamente com o Secretário de Educação e Cultura,
estude a possibilidade de unificar os sistemas de Educação Estadual e
Municipal da cidade, com um único calendário letivo, tendo em vista que
ambos utilizam em comum o transporte e a merenda. - 432/18, indica à
Universidade Brasil que promova o “Trote Solidário”, com objetivo de
mobilizar o maior número de pessoas para se cadastrar no site
salvovidas.com e, desta forma, permitir que cada uma delas seja avisada
quando um banco de sangue estiver precisando de seu tipo sanguíneo.
LUIS GUILHERME PANONE: Requerimento: - 86/18, reivindica ao Chefe
do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que, em cumprimento ao
Inciso XXI, do Artigo 75, da Lei Orgânica do Município, apresente relatório
sobre o estado das obras municipais, conforme especifica; Indicação: 433/18, propõe a realização de estudos à Secretaria de Educação e
Cultura para que sejam ministradas aulas de orientação no trânsito aos
alunos do ensino fundamental, como forma de orientar os alunos sobre as
normas de conduta e respeito à sinalização de trânsito. LUIZ CARLOS
VICK FRANCISCO: Requerimentos: - 87/18, reitera ao Chefe do Poder
Executivo pedido de informações sobre o Decreto n.º 4.732, de 27 de abril
de 2018, que dispõe sobre abertura de créditos adicionais suplementares,
destinando recursos financeiros da educação para o Setor de Fiscalização
de Trânsito e Limpeza Pública, conforme especifica. - 88/18, requer ao
Prefeito Municipal que informe a esta Casa de Leis a previsão para o
cumprimento da “Emenda Cidadã”, a qual o Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco destinou recursos financeiros para instalação de novos pontos
de ônibus com assentos e cobertura, entre outras benfeitorias. - 89/18,
reitera solicitação de informações ao Prefeito Municipal referentes às
medidas adotadas pelo Poder Executivo em relação ao TAC – Termo de
Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público local, que visa
a regularização dos funcionários do Programa de Saúde da Família,
atualmente contratados pela Associação da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Descalvado. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:

Indicação:- 434/18, pede ao Poder Executivo que providencie a colocação
de placas de denominação de rua nas vias públicas que ainda não
possuem, com o objetivo de facilitar a identificação de endereços.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Requerimento: - 90/18, requer à Secretaria
Municipal de Educação e Cultura que informe a este Legislativo se já foi
regulamentada a Lei Municipal n.º 3.007, de 08 de abril de 2.009, de
autoria do Vereador Sebastião José Ricci, que institui o Programa de
Sanidade Alimentar e Prevenção ao Sobrepeso e Obesidade nas Escolas
Municipais de Descalvado. Indicação: 435/18, indica à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que, em conjunto com
as demais secretarias municipais, promova um “Mutirão de Limpeza” nas
áreas e córregos que se localizam no perímetro urbano. VAGNER
BASTO: Indicações: - 436/18, solicita ao Poder Executivo a destinação de
área para a realização da separação do lixo reciclável, como forma de
oferecer um espaço adequado aos coletores e devidamente regularizado
e licenciado, conforme lei ambiental vigente.- 437/18, indica ao Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a realização de concurso público
para os cargos de direção e coordenação das escolas do ensino
fundamental da rede municipal de ensino, conforme especifica. - 438/18,
requer ao Chefe do Poder Executivo que cumpra a promessa de
campanha que trata da “Valorização real do professor: reajuste salarial
justo, verdadeiramente compatíveis com a importância e responsabilidade
do docente e suficientes para repor as perdas”. Pede, ainda, seja
discriminado no holerite o real valor do 14º salário e licença prêmio, na
forma que especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Débora Cabral; Pr. Adilson Gonçalves;
Vagner Basto; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luis Guilherme Panone;
Sebastião José Ricci; Luiz Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; 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, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:- 15/18, de autoria do Vereador
Vagner Basto, congratula o Professor de Atletismo Robson Alves pela
coordenação dos atletas de Descalvado nos Jogos Regionais de 2018 e,
sobretudo, por sua competência e dedicação, incentivando cada vez mais
as pessoas a buscarem uma melhor qualidade de vida através do esporte.
O autor, Vereador Basto, usou da palavra para encaminhar sua proposição,
concedendo aparte aos Vereadores Bertini e Rodrigues da Cruz, favoráveis à
moção. Em votação, a Moção foi aprovada por unanimidade de votos. Depois, o
Presidente, com base no Regimento Interno, suspendeu a sessão por 10
minutos para a entrega da moção ao homenageado. O autor, juntamente
com os demais edis, procederam à entrega da moção e de certificado ao
homenageado. Por fim, o atleta Robson Alves fez uso da palavra em
agradecimento. Ato contínuo, o Presidente declarou a sessão reaberta.
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO REJEITADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 67/17, dispõe
sobre a campanha denominada “Emplaca Descalvado”. O Vereador Basto

manifestou-se contra a proposição. Em votação, os edis rejeitaram por
unanimidade o projeto. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADOS POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 62/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
à dotação orçamentária, no valor de R$ 51.822,12, que visa abranger a
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, com o
objetivo de contabilizar a devolução de Recursos de convênios não
aplicados. - 67/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor R$ 50.000,00, que visa abranger a
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de
repassar recursos a título de subvenções sociais a entidade Lar São
Vicente de Descalvado. - 69/18, dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial a dotação orçamentária, no valor de R$ 40.856,19, que
visa abranger a Secretaria de Educação, Divisão de Merenda Escolar,
com o objetivo de aportar recursos orçamentários em dotação especifica
no orçamento corrente a serem aplicados em aquisição de produtos para
a merenda escolar, com recursos remanescentes do exercício anterior.
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REDAÇÃO
FINAL: - 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 artísticos-culturais e esportivos
no Município de Descalvado, Estado de São Paulo, na forma que
especifica. A Comissão de Justiça e Redação apresentou emendas ao
Projeto n.º 01/18. Feita a leitura, o Presidente abriu o prazo de 30
segundos para os vereadores se manifestarem a favor ou contra as
emendas. Ninguém se manifestou. Em votação, as emendas foram
aprovadas por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Presidente abriu o
prazo de 30 segundos para os edis manifestarem-se a favor ou contra o
projeto em redação final. O autor, Vereador Pr. Adilson, usou da palavra
para encaminhar sua propositura à votação, concedendo aparte do
Vereador Basto, favorável. Em votação, o Projeto n.º 01/18 foi aprovado
por unanimidade de votos, em redação final. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 07/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso
Gabrielli Filho, dá nova redação ao Parágrafo Único do Artigo 2º do
Decreto Legislativo nº 02/2017, que dispõe sobre homenagem a pessoas
que se dedicaram e prestaram relevantes serviços à cultura no Município
de Descalvado, através da concessão da Medalha “Vicente Tallarico
Adorno”, de modo a inserir também o Conselho Municipal de Cultura para
escolher os homenageados juntamente com o COMPAC-D. O Autor do
projeto, Vereador Gabrielli Filho, fez uso da palavra para encaminhar sua
propositura à votação. Após, o Presidente submeteu à votação do
Plenário o Projeto de Decreto n.º 07/18, o qual foi aprovado por
unanimidade de votos. MOÇÃO DE APELO APROVADA POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 01/18, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, em
apelo ao Senado Federal para aprovação do Projeto de Lei n.º
3.042/2015, que versa sobre o aumento de recursos per capita do
FUNDEB - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica para
a educação, em todo Brasil, de alunos com deficiência e com
necessidades educacionais especiais, conforme especifica.Por fim, o
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia
13 de agosto de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas, conforme

prevê o Regimento Interno. 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

