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

34ª Sessão Ordinária
Data: 25 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 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................25 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 Daniel Bertini para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS:- A Secretaria Municipal de Finanças
convida a todos para participarem da Audiência Pública que será
realizada no dia 26 de setembro, às 15:30 horas, na Câmara Municipal de
Descalvado, para fins de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas
fiscais do 2º quadrimestre de 2017; - A Secretaria Municipal de Saúde
convida aos Senhores Vereadores e a toda população para participarem
da Audiência da Área da Saúde para tratar do 2º quadrimestre de 2017, a
realizar-se no dia 27 de setembro, às 15:00 horas, na Câmara Municipal,
em cumprimento à Lei Federal n.º 8689/93;- A Secretaria Municipal de
Finanças realizará Audiência Pública no dia 28 de setembro, às 14:00
horas, no Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Descalvado, para
demonstrar e avaliar o Projeto de Lei que trata do Orçamento para 2018
(Lei Orçamentária Anual – LOA);- Ofício da Secretaria Municipal de
Finanças, encaminhando a Estimativa de Receita referente ao Exercício
de 2018, à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar;- Ofício da Secretaria Municipal de Finanças, encaminhando:
balancete de receita e despesa, referente ao mês de agosto de 2017;
Diário de Empenhos, atinente ao mês de agosto de 2017; PREO –
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e RGF – Relatório de
Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2017 - à disposição dos Senhores

Vereadores.II
–
PROJETOS
DE
DECRETO
LEGISLATIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 04/17, de autoria do Vereador
Luis Guilherme Panone, concede Título de Cidadão Honorário de
Descalvado ao Empresário Bernard Pouloux; - 05/17, de autoria do
Vereador Diego Rodrigues da Silva, concede Título de Cidadão Honorário
de Descalvado ao Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz;- 06/17, de
autoria do Vereador Diego Rodrigues da Silva, dispõe sobre homenagem
a profissionais da educação pelos relevantes serviços prestados à
educação no Município de Descalvado, mediante a outorga da honraria
intitulada “Mestres da Educação”, consoante aduz.III – PROPOSITURAS
A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: 597/17, indica à Secretaria de Educação e Cultura que promova concurso
de “Novos Talentos” nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino,
com o objetivo de incentivar a cultura em diversos seguimentos como a
música, dança, literatura, teatro, pintura, entre outros; - 598/17, reivindica
ao Prefeito Municipal que ofereça o serviço de ouvidoria nos bairros para
a população, com uma equipe de funcionários representando o Poder
Executivo em suas diversas áreas e um cronograma previamente
divulgado para atender a um bairro por semana; - 599/17, reitera
solicitação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que seja
intensificada a coleta de galhos e entulhos nos bairros da cidade, e,
também, que a mesma seja realizada com maior frequência, evitando-se o
acúmulo desses materiais defronte das residências, visando evitar
transtornos e incômodos à população e melhorar o aspecto urbanístico da
nossa cidade. (Esta é uma solicitação dos alunos do Curso “Jovem
Agricultor do Futuro”) ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicações:600/17, requer à Comissão Municipal de Trânsito - COMUTRAN que seja
implantado redutor de velocidade na Rua Carlos Pulici, no Bairro Novo
Jardim Belém, visto que naquela via encontra-se o Lar Educacional de
Descalvado – Grupo da Fraternidade Pai Jacob, local onde há circulação
de crianças e muitos condutores imprudentes não respeitam a velocidade
permitida; - 601/17, solicita ao Prefeito Municipal seja elaborada
campanha para conscientização dos cidadãos no que tange a limpeza
pública, com temáticas visando o devido descarte do lixo, dentre outros,
além de disponibilizar fiscais para averiguação dos locais pertinentes para
descarte de lixo. Sugere, ainda, parceria com o Programa “Jovem
Agricultor do Futuro” para auxiliar nessa fiscalização. (Esta é uma
solicitação dos alunos do Curso “Jovem Agricultor do Futuro”) CARLOS
CESAR PAIVA:Indicações:- 602/17, pede ao Chefe do Poder Executivo
a adoção das medidas necessárias visando determinar os devidos
reparos no rolo compactador adquirido há pouco tempo pela
Municipalidade, pois o equipamento frequentemente apresenta
problemas, prejudicando os serviços de manutenção das vias públicas; 603/17, solicita ao Poder Executivo Municipal que entre em contato com a
Empresa Realidade Transporte e Turismo Ltda., com a finalidade de
disponibilizar aos cidadãos da zona rural ônibus que faça o trajeto da área
rural para a cidade e vice-versa, com horários variados, objetivando
oferecer aos cidadãos das regiões mais distantes esse importante serviço,
conforme especifica. (Esta é uma solicitação dos alunos do Curso “Jovem
Agricultor do Futuro”)DANIEL BERTINI:Indicações:- 604/17, encaminha
Anteprojeto de Lei ao Chefe do Poder Executivo, dispondo sobre a
afixação de placas de identificação em terrenos baldios existentes no
perímetro urbano, contendo o número da matrícula do imóvel, telefone do
proprietário e telefones para denúncias, de modo que a população possa

ajudar na fiscalização desses imóveis, consoante aduz;- 605/17, solicita
ao Poder Executivo a criação de “Farmácia Municipal”, em prédio
localizado na região central da cidade, de fácil acesso por parte da
população, com o objetivo de centralizar, controlar e melhorar a
distribuição de medicamentos aos cidadãos, na forma que especifica; 606/17, reivindica ao Prefeito Municipal estudos visando disponibilizar
ônibus para as escolas da rede pública municipal de ensino, com o intuito
de levar os alunos para lugares em que possam ser exploradas atividades
fora do âmbito escolar, tais como exemplo: parques, museus, exposições
culturais etc., visando melhorar o ensino-aprendizagem (Esta é uma
solicitação dos alunos do Curso “Jovem Agricultor do Futuro”) DIEGO
RODRIGUES DA SILVA: Indicações: - 606/17, pede ao Poder Executivo
sejam colocados vigilantes nas praças da cidade, em período noturno,
objetivando evitar a ação de vândalos que constantemente depredam o
patrimônio público, na forma que especifica. (Esta é uma solicitação dos
alunos do Curso “Jovem Agricultor do Futuro”) LUIS GUILHERME
PANONE: Indicações:- 608/17, sugere ao Poder Executivo seja o Museu
Público Municipal denominado “Professora Cacilda de Lourdes Gallo
Guimarães”, tendo em vista sua grandiosa e inigualável contribuição para
a arte e cultura em nossa cidade; - 609/17, reitera reivindicação ao Chefe
do Poder Executivo Municipal visando o retorno do atendimento médico
noturno nas Unidades de Saúde da Família – USF’s, em benefício dos
cidadãos que trabalham durante o dia e só dispõem da noite para serem
atendidos, conforme especifica. (Esta é uma solicitação dos alunos do
Curso “Jovem Agricultor do Futuro”) LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:- 99/17, solicita ao Chefe do Executivo que encaminhe a
este Legislativo prestação de contas circunstanciada, contendo os devidos
documentos comprobatórios, referente às despesas da Prefeitura
Municipal com os eventos em comemoração ao aniversário da cidade;
Indicações: - 610/17, requer ao Poder Executivo que envie a esta Casa
de Leis informações com relação ao processo para obtenção de casas
populares junto à CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano, conforme especifica; - 611/17, pede ao Prefeito Municipal a
adoção das medidas necessárias visando melhorar a merenda escolar,
desde qualidade dos alimentos até a sua preparação, objetivando oferecer
uma refeição de qualidade e equilibrada aos alunos que a consomem.
(Esta é uma solicitação dos alunos do Curso “Jovem Agricultor do Futuro”)
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicações:- 612/17, solicita ao
Poder Executivo que realize a poda das árvores existentes nas vias
públicas ao entorno do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”,
principalmente na Rua Mário Joaquim Filla, porquanto o local é muito
frequentado por pessoas que praticam caminhadas. Na oportunidade,
reitera pedido para que na referida rua seja destinado espaço à margem
do passeio público, com pintura de solo e “olho de gato”, dispondo,
inclusive, de placas com horários específicos de “proibido estacionar”, de
modo que os atletas e cidadãos possam praticar suas práticas físicas com
maior segurança;- 613/17, sugere à Prefeitura Municipal seja firmada
parceria com o Sindicato Rural Patronal de Descalvado, para que os
alunos do Programa “Jovem Agricultor do Futuro” possam auxiliar na
manutenção das praças municipais, objetivando oferecer-lhes ensino
prático e, em contrapartida, o embelezamento dos logradouros em
benefício da população. (Esta é uma solicitação dos alunos do Curso
“Jovem
Agricultor
do
Futuro”)REINALDO
RODRIGUES
DA
CRUZ:Indicações:- 614/17, pede ao Prefeito Municipal a implantação de

postes de iluminação pública na confluência das Ruas Presidente
Kennedy, Fernando Gabrielli e Papa João XXIII, porquanto a falta de
iluminação no local está atraindo usuários de drogas e pessoas mal
intencionadas;- 615/17, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, seja disponibilizado wi-fi gratuito aos
frequentadores da Biblioteca Municipal “Professor Gérson Álfio De Marco”,
visto que é uma importante ferramenta de pesquisa e entretenimento,
além de atrair aos jovens na biblioteca. (Esta é uma solicitação dos alunos
do
Curso “Jovem Agricultor do Futuro”)SEBASTIÃO JOSÉ
RICCI:Indicações:- 616/17, solicita ao Prefeito Municipal o cumprimento
do disposto no Artigo 18 da Lei Municipal n.º 3278/2010, com a redação
dada pela Lei n.º 3.720, de 21 de agosto de 2013, mediante o pagamento
de biênio em 12 parcelas mensais consecutivas dos percentuais devidos
aos servidores públicos municipais, conforme assegurado pelo seu §1º,
de modo a atender a legislação vigente e beneficiar o funcionalismo
público;- 617/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que envide
esforços junto ao Governo Estadual e Federal, objetivando a aquisição de
um micro-ônibus para servir às atividades realizadas pelo Programa
“Jovem Agricultor do Futuro”, haja vista que os seus alunos têm de
deslocar-se, muitas vezes, a longas distâncias para participarem de
atividades que complementam os seus estudos, conforme especifica.
(Esta é uma solicitação dos alunos do Curso “Jovem Agricultor do Futuro”)
VAGNER BASTO:Indicações:- 618/17, pede ao Chefe do Poder
Executivo Municipal sejam construídos quiosques sobre as áreas com
areia das novas creches do Bairro Bosque do Tamanduá e do Parque
Milênio, tendo em vista que as atividades desenvolvidas com areia são de
extrema importância para o desenvolvimento das crianças; porém, o sol
intenso impede tais atividades;- 619/17, reivindica ao Prefeito Municipal
medidas rígidas de controle para uso dos carros oficiais, visto que muitos
servidores usam indevidamente os veículos, inclusive para fins pessoais,
causando revolta e indignação por parte da população, conforme
especifica.- 620/17, pede ao Chefe do Poder Executivo seja promovida
campanha, em conjunto com a Polícia Militar local e grupos de ciclistas,
visando conscientizar aos condutores de veículos quanto ao cumprimento
das leis de trânsito, principalmente no que tange ao respeito às pessoas
que se utilizam de bicicletas como meio de transporte, lazer e esporte.
(Esta é uma solicitação dos alunos do Curso “Jovem Agricultor do Futuro”)
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, como há emenda
aditiva ao Artigo 1º do Projeto 47/17, de autoria da Comissão de
Orçamento e Finanças, 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, a qual 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, 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, como há emenda aditiva ao Artigo 1º do
Projeto 48/17, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças,
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. Depois disso, 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-na. 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,
congratulando o Sr. Gildo Vendrame, 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 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 aos homenageados. Os Edis aprovaram-na. 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,
que,
respectivamente,
dispõem
sobre
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:
- 15/17, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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. 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, segundafeira, 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

