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

33ª Sessão Ordinária
Data: 18 de setembro de 2017, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................18 de setembro de 2017.
PRESIDENTE :....................................Luis Guilherme Panone
1º SECRETÁRIO:-................................Diego Rodrigues da Silva
2º SECRETÁRIO:- ...............................Vagner Basto
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Daniel Bertini; 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 Pastor Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando
para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I– MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: 18/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, manifesta
efusivas congratulações ao empresário Aparecido Donizetti Cerantola,
conhecido popularmente como “Doni”, pela revitalização do jardim da Praça
da Matriz, investindo em benfeitorias que embelezaram aquele logradouro de
nossa cidade. II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON
GONÇALVES:Indicações:- 580/17, requer ao Prefeito Municipal, Senhor
Antonio Carlos Reschini, que estabeleça normas quanto à construção e
funcionamento de postos de revendedores de derivados de petróleo e álcool
combustível, na forma que especifica.- 581/17, solicita ao Chefe do Poder
Executivo a construção de pista de bicicross e uma pista de skate em área da
Municipalidade, priorizando bairros distantes que ainda não possuem local
adequado para lazer e entretenimento da população, conforme especifica.582/17, reivindica ao Senhor Antonio Carlos Reschini, Prefeito Municipal,
esforços junto ao Governo do Estado de São Paulo para instalação de uma
unidade do Poupatempo em nosso Município, com a finalidade de atender à
população descalvadense com seus diversos serviços. ARGEU DONIZETTI
RESCHINI:Indicação:- 583/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que
determine os serviços de manutenção em canteiro central da Avenida Carlos
Pulici e no trevo que dá acesso ao Bairro Parque Morada do Sol, como forma
de disciplinar o trânsito no local e oferecer maior segurança aos condutores
de veículos e transeuntes. CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:- 584/17,

reitera pedido ao Prefeito do Município de Descalvado, Senhor Antonio
Carlos Reschini, para que tome as providências necessárias de modo que
não faltem medicamentos nas USF´s – Unidades de Saúde da Família, em
benefício da população. DANIEL BERTINI:Requerimento:- 95/17, solicita à
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações maior fiscalização no
tocante aos serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel em
Descalvado, com o objetivo de detectar pontos sem cobertura de sinal,
conforme especifica. Indicação: - 585/17, reitera pedido ao Prefeito
Municipal para que estude a viabilidade legal de formalizar concessão de uso
de área localizada dentro do perímetro do Cemitério Municipal, para uso
exclusivo das empresas concessionárias de serviços funerários, para que
construam velório próprio naquele local, visando melhorar o serviço prestado.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Indicações:- 586/17, encaminha ao Chefe
do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que cria o “Programa de Contribuição
Voluntária de Ajuda Pecuniária” destinado ao auxílio da APAD – Associação
Protetora dos Animais de Descalvado, pois tal Entidade presta serviços
relevantes ao Município, mesmo com recursos escassos, conforme
especifica. - 587/17, requer ao Poder Executivo Municipal que, por intermédio
do setor competente, realize operação consistente na aplicação de veneno
no combate a ratos, baratas, escorpiões, pernilongos e outros, tendo em vista
a preocupação da população com relação ao aumento desses animais e
mosquitos.LUIS GUILHERME PANONE:Indicações: - 588/17, reivindica ao
Prefeito Municipal que determine os serviços necessários para abertura de
passagem de pedestres na rotatória da Avenida Maestro Francisco
Todescan, situada na confluência com as Ruas Manoel Ferreira Gaio e Cirilo
Bortoleto, no Bairro Novo Jardim Belém, pois muitos pedestres transitam
diariamente naquele entroncamento, expondo-se a riscos de atropelamento;589/17, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
sejam fornecidos uniformes fabricados com tecido neoprene aos servidores
públicos municipais que desenvolvem suas atividades expostos ao sol, com a
finalidade de protegê-los dos raios solares e proporcionar melhores
condições de trabalho. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimentos: 96/17, requer ao Poder Executivo seja dada ampla divulgação do período em
que a população pode solicitar a isenção de IPTU – Imposto Predial e
Territorial Urbano, com o objetivo de informar aos cidadãos sobre os prérequisitos para tanto, de modo que não percam o prazo para efetuarem o
pedido junto à Municipalidade, na forma que especifica. - 97/17, reivindica ao
Chefe do Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis informações
referentes às reuniões individuais que ficaram de ser realizadas com as
entidades assistenciais do Município, conforme acordado na 2ª Audiência
Pública promovida nesta Câmara Municipal, em 23 de agosto de 2017,
conforme especifica. Indicação:- 590/17, reitera pedido ao Prefeito Municipal
para que determine a realização de obras de infraestrutura e asfaltamento
nas Ruas João Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João
Donizetti Trombini, Irmã Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior,
todas localizadas no Bairro Jardim do Lago. PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO:Requerimento: - 98/17, solicita ao Prefeito Municipal o cumprimento
da Lei nº 2.984, de 26 de fevereiro de 2009, a qual institui o Programa de
Prevenção de Gravidez na Adolescência – PPGA na Rede Pública Municipal
de Ensino, com o intuito de orientar e conscientizar os jovens com relação a
esse importante assunto, na forma que especifica.Indicação:- 591/17, reitera
indicação ao Poder Executivo visando a revitalização da área popularmente
conhecida como “Cava Funda”, tais como exemplo os serviços de
manutenção da pista, roçagem, colocação de cascalho, dentre outros, com a
finalidade de manter o local em condições adequadas para uso dos
praticantes. Pede, também, que neste ano seja promovido algum evento
naquele local, objetivando movimentar a economia local e oferecer

entretenimento
à
população.REINALDO
RODRIGUES
DA
CRUZ:Indicação:- 592/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre incentivo por
meio de desconto no Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN,
às empresas sediadas neste Município que patrocinarem atletas
semiprofissionais de Descalvado, conforme especifica.SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI:Indicação:- 593/17, encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio
Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que cria a “Comissão de Planejamento de
Eventos Oficiais no Município de Descalvado”, com o objetivo de assegurar
maior transparência aos atos públicos, considerando que são eventos que
utilizam
recursos
públicos,
na
forma
que
especifica.VAGNER
BASTO:Indicações:- 594/17, pede ao Excelentíssimo Chefe do Poder
Executivo que, mediante lei municipal, seja oferecido atendimento
preferencial aos doadores de sangue em estabelecimentos comerciais bem
como nas repartições públicas, consoante aduz.- 595/17, solicita ao Poder
Executivo Municipal a criação de mecanismo simples e fácil que possibilite
aos cidadãos apresentarem denúncias quanto ao não cumprimento da
jornada de trabalho por parte de servidores públicos municipais, visando
solucionar tal problema que prejudica principalmente a população. - 596/17,
reivindica ao Chefe do Executivo que, juntamente com a Secretaria de
Educação e Cultura e Secretaria de Saúde, elaborem políticas públicas e
ações de conscientização aos jovens quanto ao uso de bebidas alcoólicas,
tendo em vista os problemas e consequências relacionados à ingestão de
bebidas.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Sebastião José Ricci; Argeu Donizetti
Reschini; Luiz Carlos Vick Francisco, Pastor Adilson Gonçalves; Vagner
Basto; Luis Guilherme Panone; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Daniel Bertini;
Diego Rodrigues da Silva; Paulo Afonso Gabrielli Filho. 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 EM
REDAÇÃO FINAL, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:- 47/17, dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias dos Poderes Executivo e Legislativo
Municipal destinadas à elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de
2018, e dá outras providências que especifica. O 1º Secretário fez a leitura do
parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. O Presidente
informou que há emenda aditiva ao Artigo 1º do Projeto 47/17, de autoria da
Comissão de Orçamento e Finanças, e abriu o prazo de 30 segundos para os
vereadores se inscreverem a favor ou contra a emenda. O Vereador Luiz
Carlos Vick Francisco usou da palavra. Na sequência, o Vereador Luis
Guilherme Panone pronunciou-se a favor da emenda aditiva. Ato contínuo,
manifestou-se a favor da emenda o Vereador Diego Rodrigues da Silva. Não
havendo mais oradores inscritos, o Presidente colocou em votação a emenda
aditiva ao Projeto de Lei 47/2017, que foi aprovada por unanimidade. Como a
emenda ao Projeto de Lei 47/17 foi aprovada, o Presidente pediu ao 1º
secretário para fazer a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Depois disso, abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra o Projeto de Lei n.º 47/17, EM REDAÇÃO
FINAL. Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 47/17, em
REDAÇÃO FINAL, foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE

LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
REDAÇÃO FINAL, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 48/17, dispõe
sobre o Plano Plurianual do Município de Descalvado para o período de 2018
a 2021 e dá outras providências que especifica. O 1º Secretário fez a leitura
do parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. O
Presidente informou que há emenda aditiva ao Artigo 1º do Projeto 48/17, de
autoria da Comissão de Orçamento e Finanças, e abriu o prazo de 30
segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra a emenda. O
Vereador Luis Guilherme Panone manifestou-se a favor da emenda. Não
havendo mais oradores inscritos, o Presidente colocou em votação a emenda
aditiva ao Projeto de Lei 48/2017, a qual foi aprovada por unanimidade.
Como a emenda ao Projeto de Lei 48/17 foi aprovada, o Presidente pediu ao
1º secretário para fazer a leitura do parecer da Comissão de Justiça e
Redação. A seguir, abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra o Projeto de Lei n.º 48/17, EM REDAÇÃO
FINAL. Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 48/17, em
REDAÇÃO FINAL, foi aprovado por unanimidade de votos. MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 14/17, de autoria do Vereador Diego
Rodrigues da Silva, congratula a descalvadense Vitória Magno por sagrar-se
campeã na Prova dos Três Tambores - Taça Independentes 2017, categoria
feminina, na famosa Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, conforme aduz.
O autor da moção usou da palavra para encaminhá-la, e concedeu aparte ao
Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, a favor. Em votação, a Moção foi
aprovada por unanimidade de votos. O Presidente colocou em votação a
suspensão da sessão por 05 minutos, para o autor proceder à entrega da
moção à homenageada. Os Edis aprovaram por unanimidade a suspensão.
Com a sessão suspensa, o autor realizou a entrega e, na sequência, o
Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho aproveitou-se do ensejo para proceder
à entrega da Moção n.º 11/17, de sua autoria, ao Sr. Gildo Vendrame,
congratulando-o pelas classificações no “40º Campeonato Nacional da Raça
Quarto de Milha”, promovido pela ABQM “Associação Brasileira de Criadores
do Cavalo Quarto de Milha”, valendo-se destacar que essa moção foi
aprovada na sessão de 11 de setembro de 2017. Decorrido o prazo, a sessão
foi reaberta. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 17/17,
de autoria do Vereador Vagner Basto, manifesta altivas congratulações ao
Excelentíssimo Senhor Major Luiz Sérgio Mussolini Filho pela sua nomeação
ao posto de Subcomandante do 38° BPM/I - Batalhão de Polícia Militar do
Interior do Estado de São Paulo, sediado em São Carlos, e, também, pelos
relevantes serviços prestados à comunidade descalvadense. O autor da
propositura usou da palavra para encaminhá-la, e concedeu aparte ao
Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, a favor. Em votação, a Moção foi
aprovada por unanimidade de votos. O Presidente colocou em votação a
suspensão da sessão por 05 minutos, para o autor proceder à entrega da
moção ao homenageado. Os Edis aprovaram a suspensão. Com a sessão
suspensa, o autor da propositura procedeu à entrega da propositura, e, na
sequência, o homenageado fez uso da palavra. Decorrido o prazo, a sessão
foi reaberta. O Presidente informou, a seguir, que foram inseridas na ordem
do dia as Moções de Congratulação números 15/17 e 16/17, de autoria do
Vereador Pastor Adilson Gonçalves. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO: - 15/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, manifesta imorredouros agradecimentos ao Cabo PM Maurício
Amorim, da cidade de Porto Ferreira, pela prontidão e excelência com que
presta atendimento à população descalvadense, realizando suas tarefas com
empenho e amor, visando sempre a proteção e bem-estar da sociedade,

conforme especifica O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os
vereadores se inscreverem a favor ou contra a propositura. Ninguém se
manifestou. Em votação, a Moção 15/17 foi aprovada por unanimidade de
votos. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 16/17, de autoria
do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, parabeniza toda equipe da Escola
SESI 205 pela organização do evento “Sábado no SESI”, que aconteceu no
último dia 2 de setembro, nas dependências daquela instituição de ensino, o
qual contou com a ilustre visita do Paulo Skaf, Presidente da FIESP, do
SESI-SP e do SENAI-SP, na forma que especifica. O Presidente abriu o
prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra a
propositura. Ninguém se manifestou. Em votação, a Moção 16/17 foi
aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o Presidente submeteu à
votação do Plenário a suspensão da sessão por 10 minutos para os
integrantes da Cavalaria Antoniana de Descalvado prestarem homenagem
aos vereadores desta Casa de Leis. Todos os vereadores aprovaram a
suspensão. Feita a homenagem, mediante a entrega de troféus, o Presidente
reabriu a sessão, e informou a todos que a 34ª sessão ordinária será
realizada no dia 25 de setembro de 2017, segunda-feira, com início às 18
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

