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

32ª Sessão Ordinária
Data: 10 de setembro de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................10 de setembro 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 Pr. Adilson Gonçalves 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: - 84/18, retifica a Lei Municipal n.º 4.179, de 03 de maio de 2018,
que autoriza o Poder Executivo contribuir, anualmente, com a doação de bens ao
PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, na forma que
especifica; - 85/18, dispõe sobre a alteração do Código Tributário Municipal, instituído
pela Lei n.º 3.390, de 15 de dezembro de 2010, que inclui parágrafos no Artigo 154 e
altera os anexos II e VI, na forma que especifica. II – PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 34/18, de autoria do
Vereador Daniel Bertini, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Descalvado a “Semana Municipal de Combate à Diabetes Infantil”, a realizar-se na
semana do dia 14 de novembro – Dia Mundial do Diabetes, na forma que especifica. III PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO
CONSIDERADO
DE
DELIBERAÇÃO: - 10/18, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, institui o
título “Policial Militar do Ano”, a ser conferido a Policiais Militares da 3ª Companhia do
38º Batalhão de Polícia Militar do interior que exerçam suas funções no Município de
Descalvado/SP, e dá outras providências. IV - MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 17/18, de autoria do Vereador Vagner Basto,
congratula o educador físico Paulo Henrique Alvares do Nascimento pela realização da 4ª edição da
“Corrida PH Personal Trainer”, que aconteceu no dia 26 de agosto, pelas ruas de Descalvado,
envolvendo a população e estimulando os cidadãos à prática de esportes, conforme especifica; -

18/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o Delegado de Polícia Civil do
Município de Descalvado, Dr. Alexandre da Silva Leonardo, pelo excelente trabalho realizado em
nossa cidade, visto que, desde a sua chegada, houve uma diminuição considerável dos inquéritos
policiais e o aumento de resoluções efetivas dos casos criminais. V –
PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:- 497/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, Anteprojeto de Lei que assegura matrícula para portadores de deficiência
locomotora na escola pública municipal mais próxima de suas residências, na forma que
especifica; - 498/18, indica ao Poder Executivo a instalação de faixa de pedestres elevada,
a “lombofaixa”, na Avenida Independência, nas proximidades da Escola Sesi 205, com o
objetivo de oferecer maior segurança aos alunos e servidores daquela instituição de
ensino;- 499/18, reivindica ao Prefeito Municipal que determine o calçamento do passeio
público da 2ª via da Avenida Independência, a fim de oferecer segurança aos pedestres e
às pessoas que praticam corrida e caminhada naquela área. ARGEU DONIZETTI
RESCHINI:Indicações: - 500/18, pede ao Chefe do Poder Executivo o ajuste do valor
pago aos servidores municipais, referente ao “Auxílio Alimentação”, já que os
funcionários que optaram por receber a cesta básica têm uma perda mensal de R$ 10,05,
conforme especifica; - 501/18, requer ao Poder Executivo que, por intermédio da
SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, realize análise da água
destinada ao uso da população, conforme preconiza a Portaria n.º 2.914/2011, do
Ministério da Saúde, em vista da relevância dessa avaliação para a saúde pública.
CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:- 502/18, solicita ao Prefeito Municipal, Sr.
Antonio Carlos Reschini, a implantação de alambrado na área compreendida do Cemitério
Municipal até a Passarela “Thereza Corradi Calza”, visando a segurança dos pedestres
que por lá transitam. DANIEL BERTINI: Indicação: - 503/18, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo a contratação de um profissional de neuropediatria para prestar serviços
de cuidados aos recém-nascidos, controle motor, urgências e emergências, patologias e
saúde coletiva. DEBORA CABRAL: Indicação: - 504/18, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo Anteprojeto de Lei que institui o Código Municipal de Proteção Animal, tendo
por objetivo a preservação, a conservação e a proteção dos animais e seu habitat, visando
garantir a qualidade ambiental propícia à vida, à liberdade e ao bem-estar, impondo-se ao
poder público e à coletividade o dever de defendê-los e protegê-los. LUIS
GUILHERME PANONE: Indicação: - 505/18, sugere ao Prefeito Municipal que
contrate empresa especializada em varrição de rua, com o objetivo de complementar tal
serviço no Município de Descalvado, pois a terceirização desse trabalho visa sanar as
constantes reclamações dos moradores com relação à limpeza pública. LUIZ CARLOS
VICK FRANCISCO: Requerimentos: - 110/18, pede ao Chefe do Poder Executivo
esclarecimentos sobre os custos e a legalidade de realizar o transporte de familiares de
dependentes químicos que fazem tratamento em outras cidades, para visitas periódicas; 111/18, requer ao Prefeito Municipal que informe o motivo pelo qual no edital do
concurso público consta apenas 01 vaga para o cargo de monitor de creche, sendo que o
Município possui duas creches novas a serem colocadas em funcionamento e uma grande
demanda de crianças a ser atendida; - 112/18, solicita ao Poder Executivo informações a
respeito da contratação de 04 assistentes jurídicos em cargo em comissão, bem como
sobre a vaga aberta de procurador jurídico a ser preenchida por meio de concurso público
que será realizado ainda neste ano. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação: - 506/18, requer ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
proceda à distribuição de uniformes com faixas reflexivas para os servidores que realizam
suas funções nas ruas e áreas rurais, tendo em vista os riscos a que esses trabalhadores
ficam expostos. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações:- 507/18, sugere ao
Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que, por meio do Setor de Obras, seja
ampliada a passagem para cadeirantes existente no Cemitério Municipal, a fim de facilitar
o acesso das pessoas com mobilidade reduzida. - 508/18, solicita ao Poder Executivo a
retirada do ponto de ônibus localizado na Rua dos Lírios, no bairro Parque Morada do
Sol, tendo em vista que o espaço é utilizado por vândalos e usuário de drogas, motivo
pelo qual os moradores não usam mais o local para aguardar o transporte público.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 509/18, pede ao Prefeito Municipal que
encaminhe ao Poder Legislativo projeto de lei nos termos do Anteprojeto anexo à
indicação, o qual dispõe sobre o uso dos espaços publicitários nos ônibus, nos abrigos de

espera, no terminal rodoviário, nas escolas, nos estabelecimentos bancários e comerciais e
nas repartições públicas, para campanhas educacionais contra a degradação ambiental,
conforme especifica. VAGNER BASTO: Requerimento: - 109/18, requer ao Prefeito
Municipal, ao Secretário de Administração e ao Secretário de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que enviem a esta Casa de Leis relatório das
horas extras de todos os funcionários do setor de obras, do período compreendido de 1º de
agosto até 10 de setembro de 2018, para o exercício do papel fiscalizatório.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Pr. Adilson Gonçalves; Daniel Bertini; Vagner Basto;
Paulo Afonso Gabrielli Filho; Sebastião José Ricci; Luis Guilherme Panone; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; Débora Cabral e, por fim, Luiz Carlos Vick Francisco. 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 PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Daniel Bertini, por questão de ordem, requereu
votação em regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei do PODER
EXECUTIVO N.º 74/18, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais
suplementares às dotações orçamentárias, no valor de R$ 1.717.800,00, que visa abranger
a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com o objetivo de suplementar recursos
orçamentários em dotação específica no orçamento corrente a serem aplicados nas
despesas com a referida Secretaria, prestando, para tanto, as devidas justificativas. O
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a favor ou
contra o pedido. Ninguém se manifestou. Em votação, todos os vereadores aprovaram o
pedido de regime de urgência especial. Após, o 1º Secretário fez a leitura do projeto e de
seus pareceres. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra o projeto. Os Vereadores Basto, Bertini, Vick Francisco e
Gabrielli Filho manifestaram-se favoráveis ao projeto. Na sequência, o Vereador Reschini
também se manifestou favorável; o Vereador Basto requereu a ele aparte, o qual foi
recusado. Em votação, o Projeto de Lei n.º 74/18 foi aprovado com votos favoráveis dos
Vereadores Bertini, Basto, Gabrielli Filho, Cabral, Rodrigues da Cruz, Paiva, Reschini,
Vick Francisco e Ricci. Apenas o Vereador Pr. Adilson votou contra o projeto. Por fim, o
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 17 de setembro
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

