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

36ª Sessão Ordinária
Data: 09 de outubro 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 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................09 de outubro 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 Sebastião José Ricci para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Ofício n.º 49/17, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile, encaminhando Balancete
Financeiro do mês de setembro do exercício corrente, referente às Contas deste
Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar;
- Convite da Secretaria de Educação e Cultura para o “IX Simpósio de Educação
“Professora Ziláh Hildebrand de Lima Mussolini” e I Fórum de Educação, a se
realizar no dia 11 de outubro, quarta-feira, no Espaço de Eventos “Amarelinho”,
com início às 08:00 horas. II – PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 58/17, dispõe sobre abertura de crédito
adicional especial a dotação orçamentária no valor de R$ 3.817,88 objetivando a
restituição ao órgão concessor da verba orçamentária; - 61/17, dispõe sobre
abertura de créditos adicionais especiais às dotações orçamentárias no valor de
R$ 67.952,96 objetivando a restituição ao órgão concessor da verba
orçamentária; III – PROJETOS DE LEI DO PODER LEGISLATIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 16/17, de autoria do Vereador Vagner
Basto, proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em
logradouros públicos ou áreas particulares de Descalvado, e dá outras
providências;- 17/17, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, dá nova
redação ao inciso I do Artigo 108 da Lei nº 4.034, de 07 de julho de 2.016, que
dispõe sobre as normas que regulam as medidas de polícia administrativa, a
cargo do Município em diversas matérias, e dá outras providências (Código de
Posturas), no tocante ao horário de funcionamento de estabelecimentos
comerciais e serviços. IV – MOÇÃO DE REPÚDIO CONSIDERADA DE

DELIBERAÇÃO: - 05/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho,
manifesta repúdio à performance denominada “La Bête”, realizada no MAM –
Museu de Arte Moderna de São Paulo, na abertura do “35º Panorama da Arte
Brasileira”, pelo artista Wagner Schwartz, visto que fere os bons costumes da
sociedade brasileira, além de possível incitação à pedofilia, conforme especifica.
V
–
PROPOSITURAS
A
ENCAMINHAR:
PASTOR
ADILSON
GONÇALVES:Indicações:- 641/17, requer ao Poder Executivo que estude a
possibilidade de locar o imóvel que abriga o desativado “Nosso Clube Sociedade
Esportiva”, de modo a oferecer mais uma opção de área destinada à pratica de
esportes e recreação à população, conforme aduz; - 642/17, solicita ao Prefeito
Municipal que, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, estude
medidas visando a concessão de uniforme escolar gratuito aos alunos da Rede
Pública Municipal de Ensino, com o objetivo de garantir maior igualdade social
no ambiente escolar, conforme especifica.- 643/17, pede ao Chefe do Poder
Executivo que realize os procedimentos necessários para a colocação de antena
para telefone móvel na região leste de nossa cidade, com o objetivo de atender
aos anseios dos cidadãos que residem naquela localidade.ARGEU DONIZETTI
RESCHINI:Indicação:- 644/17, reivindica ao Prefeito Municipal esforços junto à
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito para implantação de placas
“Proibido Som Alto” nas vias públicas ao entorno da Praça de São Benedito,
conforme especifica.CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:- 645/17, indica ao
Poder Executivo a colocação de ponto de ônibus defronte da USF – Unidade de
Saúde da Família “Maria Martins Kastein – Vó Maria, localizada na Rua das
Petúnias no Parque Morada do Sol, haja vista que a unidade atende muitas
pessoas que não possuem veículo próprio para se dirigirem ao local.DANIEL
BERTINI:Indicação:- 646/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Antonio
Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da
presença de bombeiros profissionais civis – BPC nos estabelecimentos,
edificações, empresas e em eventos de grande concentração pública no âmbito
do
Município
de
Descalvado.DIEGO
RODRIGUES
DA
SILVA:Requerimento:101/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, que encaminhe a esta Casa de Leis, no tempestivo
prazo legal, informações referentes à utilização das lousas digitais, conforme
especifica.Indicações:- 647/17, pede ao Prefeito Municipal que disponibilize,
para a Universidade Brasil, o prédio que seria utilizado para abrigar o Centro de
Zoonoses, visto que a instituição pode usar o espaço para fins de realizar
castração de animais para a população descalvadense de forma gratuita, na
forma que especifica.- 648/17, reitera sugestão ao Prefeito Municipal para que
seja realizado concurso público, com urgência, para os cargos de agentes
comunitários e agentes de combate à endemia. LUIS GUILHERME
PANONE:Indicações:- 649/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo que
determine os serviços de limpeza e varrição no Bairro São Sebastião,
principalmente ao entorno da EMEI “Professora Vânia Aparecida Zago”. Pede,
ainda, que os trabalhos se estendam aos Bairros Ricardo César e Jardim
Albertina, tendo em vista as constantes reclamações dos moradores de referidos
bairros; - 650/17, requer ao Prefeito Municipal que, em parceria com a ACID –
Associação Industrial e Comercial de Descalvado, promova curso de capacitação
aos comerciantes e prestadores de serviço da cidade, com o objetivo de
estimulá-los a participar das licitações públicas (pregões, cartas convites,
tomadas de preço e concorrências), realizadas pela Municipalidade, adquirindo,
assim, produtos e serviços do comércio local. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Indicações:- 651/17, indica à COMUTRAN – Comissão Municipal
de Trânsito a implantação de redutor de velocidade na Rua Luiza Pinese
Bortoletto, no Bosque do Tamanduá, nas proximidades do Supermercado Galícia
II, com a finalidade de disciplinar o intenso fluxo de veículos naquele local,
conforme especifica. - 652/17, solicita ao Poder Executivo informações sobre os
motivos pelos quais cidadãos que produzem artesanato foram impedidos de
comercializar suas mercadorias na “Feira Legal” instituída pela Lei n.º 3.356, de
outubro de 2010, porquanto referida Lei prevê a comercialização dessa

modalidade em seu artigo 4º, na forma que especifica. PAULO AFONSO
GABRIELLI FILHO: Indicações:- 653/17, requer à SEEC – Secretaria de
Educação e Cultura de Descalvado a adoção das medidas cabíveis visando dar
continuidade, no ano de 2018, ao Projeto EJA – Educação de Jovens e Adultos,
visto sua relevância à comunidade local;- 654/17, reivindica ao Chefe do Poder
Executivo a concessão de auxílio financeiro para as Entidades Assistenciais do
Município, com o objetivo de oferecer ajuda de custo destinada ao pagamento do
13º salário de seus funcionários, haja vista os relevantes serviços por elas
prestados em benefício da população descalvadense. REINALDO RODRIGUES
DA CRUZ: Requerimento:102/17, requer à Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que informe ao
vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, com antecedência, todas as obras
públicas que serão empreendidas no município, para fins de seu
acompanhamento e exercício do papel fiscalizatório em benefício da população.
Indicação:- 655/17, pede ao Prefeito Municipal que determine ao setor
competente a manutenção do passeio público ao entorno do Ginásio de Esporte
“Oswaldo Cardoso”, de modo a resolver o problema de seu desnível que pode
provocar acidentes, visto que o local é diariamente utilizado para prática de
atividades físicas. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicação:- 656/17, requer ao
Prefeito Municipal a instalação de brinquedos e, também, que realize melhorias
em área existente entre as Ruas das Glicínias e Vitória Régia, no Parque Morada
do Sol, para oferecer uma opção de lazer às crianças daquele populoso bairro,
conforme especifica. VAGNER BASTO:Indicações:- 657/17, pede à Secretaria
Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a
implantação de lombada na Rua Coronel Arthur Whitaker, nas proximidades do
número 1369, uma vez que defronte do Supermercado Franzin a circulação de
veículos é intensa, expondo os pedestres a riscos de acidentes.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Vagner Basto; Sebastião José Ricci; Daniel
Bertini; Luis Guilherme Panone; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Diego Rodrigues da
Silva; Pastor Adilson Gonçalves; Reinaldo Rodrigues da Cruz; 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
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 18/17, de autoria do Vereador
Paulo Afonso Gabrielli Filho, manifesta efusivas congratulações ao empresário
Aparecido Donizetti Cerantola, dando vida nova e beleza àquele espaço público
que é um dos principais Cartão-Postais do Município. Também, cumprimenta-o
por ser um exemplo a ser seguido pela comunidade local. O autor da propositura
usou da palavra para encaminhá-la, e concedeu aparte aos Vereadores Vagner
Basto, Sebastião José Ricci, Reinaldo Rodrigues da Cruz e Argeu Donizetti
Reschini, favoráveis. Em votação, a Moção n.º 18/17 foi aprovada por
unanimidade de votos. A seguir, para proceder à entrega da Moção, o Presidente
submeteu à votação do Plenário a suspensão da sessão por 05 minutos. Todos
aprovaram. Suspensa a sessão, o homenageado recebeu a honraria e
manifestou-se em tribuna sobre a revitalização da Praça da Matriz. Decorrido o
prazo, o Presidente declarou reaberta a sessão. MOÇÃO DE REPÚDIO
APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Paulo Afonso
Gabrielli Filho solicitou, por questão de ordem, votação em regime de urgência
especial para a Moção de Repúdio n.º 05/17, de sua autoria, manifestando
repúdio à performance denominada “La Bête”, realizada no MAM – Museu de
Arte Moderna de São Paulo, na abertura do “35º Panorama da Arte Brasileira”,
pelo artista Wagner Schwartz, visto que fere os bons costumes da sociedade

brasileira, além de possível incitação à pedofilia, apresentando as devidas
justificativas para tanto. Portanto, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos
para os vereadores se inscrevem contra ou favor do pedido de regime de
urgência especial. Ninguém se manifestou. Antes da votação do pedido de
urgência especial, o Presidente esclareceu que é necessário o voto de, no
mínimo, dois terços dos vereadores, ou seja, 08 votos para aprovação do pedido.
E submeteu à votação o pedido de regime de urgência especial para votação da
moção, o qual foi aprovado por unanimidade. Assim, o Presidente abriu o prazo
de 30 segundos para os vereadores se inscrevem a favor ou contra a
propositura. Não havendo oradores inscritos, colocou em votação a Moção de
Repúdio n.º 05/2017, a qual foi aprovada por unanimidade, em regime de
urgência especial. PEDIDO DE REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL
REJEITADO, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Vereador Vagner Basto
requereu, por questão de ordem, votação em regime de urgência especial para o
Projeto de Lei n.º 61/17, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre
abertura de créditos adicionais especiais às dotações orçamentárias no valor de
R$ 67.952,96 objetivando a restituição ao órgão concessor da verba
orçamentária, prestando as devidas justificativas para tanto. Neste sentido, o
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscrevem
contra ou favor do pedido de regime de urgência especial. O Vereador Vagner
Basto pronunciou-se a favor de seu pedido. A seguir, o Vereador Diego
Rodrigues da Cruz manifestou-se contra o regime de urgência especial, e
concedeu aparte aos Vereadores Luiz Carlos Vick Francisco e Sebastião José
Ricci, também contrários ao pedido do Vereador Vagner Basto. Antes da votação
do pedido de urgência especial, o Presidente esclareceu que é necessário o voto
de, no mínimo, dois terços dos vereadores, ou seja, 08 votos para aprovação do
pedido. Destarte, colocou em votação o pedido de regime de urgência especial
para votação do Projeto de Lei n.º 61/2017, o qual foi rejeitado, com voto
favorável dos Vereadores Vagner Basto e Luis Guilherme Panone. E votos
contrários dos Vereadores Diego Rodrigues da Silva, Luiz Carlos Vick Francisco,
Sebastião José Ricci, Pastor Adilson Gonçalves, Argeu Donizetti Reschini,
Carlos Cesar Paiva, Reinaldo Rodrigues da Cruz, Daniel Bertini e Paulo Afonso
Gabrielli Filho. Assim sendo, o pedido do Vereador Vagner Basto foi rejeitado e,
por conseguinte, o projeto não foi votado em regime de urgência especial.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 08/17, de autoria do vereador
Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta congratulações ao Hospital Estadual
“Américo Brasiliense”, pela competência com que presta os atendimentos, além
da prontidão e diligência dedicadas aos pacientes sem qualquer distinção,
conforme aduz. O autor usou da palavra para encaminhá-la, e concedeu aparte
ao Vereador Pastor Adilson Gonçalves, a favor. Em votação, a Moção n.º 08/17
foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA
POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 19/17, de autoria
do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta congratulações a todos os
monitores e monitoras de creche da Prefeitura Municipal de Descalvado, em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados às creches, bem como pela
importante contribuição no desenvolvimento das crianças, valendo-se registrar
que esses profissionais não são valorizados como deveriam, na forma que
especifica. O autor da propositura usou da palavra para encaminhá-la, e
concedeu aparte ao Vereador Vagner Basto, favorável. Em votação, a Moção n.º
19/17 foi aprovada por unanimidade de votos. Por fim, o Presidente informou
que, em virtude do Feriado de 12 de outubro, em comemoração ao Dia de Nossa
Senhora Aparecida, a pauta da próxima Sessão Ordinária se encerrará amanhã,
dia 10 de outubro, terça-feira, às 16:00 horas. Também, comunicou que a
próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 16 de outubro de 2.017,
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

