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

38ª Sessão Ordinária
Data: 22 de outubro 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 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................22 de outubro 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 – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Ofício n.º 34/18, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o Relatório de
Gestão Fiscal (RGF), referente ao segundo quadrimestre, do exercício
corrente, referente a este Legislativo – à disposição dos Senhores
Vereadores e a quem possa interessar. - Ofício n.º 39/18, da Contadora
da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o
Balancete da Receita, Balancete da Despesa e o Diário de Empenhos,
referente ao mês de setembro de 2018, conforme determinação da Lei
Orgânica do Município – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar. II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 92/18, dispõe sobre nova
redação do caput dos artigos 105 e 106, insere parágrafo único no Artigo
105, bem como cria a seção II-A no capítulo I, título III, todos da Lei
Municipal n.º 4.034, de 07 de julho de 2.016, que dispõe sobre as normas
que regulam as medidas de polícia administrativa, na forma que
especifica. - 94/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

à dotação orçamentária, no valor de R$ 169,88, que visa abranger a
Secretaria de Educação e Cultura, com o objetivo de devolver recursos
não aplicados na Ação Governamental Brasil Carinhoso; - 95/18, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 131.288,84, que visa abranger a Secretaria de Administração,
com o objetivo de resolver pendências relativamente às alíquotas do Fator
Previdenciário aplicadas no exercício de 2013 e 2015, informados em
GFIPs, em conformidade com as instruções da Receita Federal do Brasil;
- 96/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 11.320,00, que visa abranger a Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de repassar
recursos a título de subvenções sociais a entidade APAE – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Descalvado; - 97/18, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no
valor de R$ 70.000,00, que visa abranger a Divisão de Saúde, para
custear o complemento da compra de uma ambulância; - 98/18, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária,
no valor de R$ 60.000,00, que visa abranger a Secretaria de Esporte,
Lazer e Turismo, para aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para a academia da terceira idade. III – PROJETOS DE LEI
DO LEGISLATIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 42/18, de
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a liberação
de entrada de animais de estimação em hospitais públicos para visitas a
pacientes internados, na forma que especifica; - 43/18, de autoria do
Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, insere no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Descalvado a Semana Municipal do Coração, a
realizar-se, anualmente, na semana do dia 29 de setembro – Dia Mundial
do Coração, na forma que especifica. IV – MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 20/18, de
autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o atleta Claudinei Aparecido
Barbosa, que representa Descalvado em diversas provas de
pedestrianismo pelo Brasil, enaltecendo o nome da nossa cidade com
suas vitórias e servindo de inspiração às pessoas que buscam alcançar
seus objetivos através do esporte. V - PROPOSITURAS A
ENCAMINHAR:PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações:- 569/18,
pede ao Poder Executivo a concessão de isenção do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU a todas as igrejas e demais centros religiosos
situados no Município de Descalvado, em vista dos relevantes serviços
que prestam à nossa comunidade;- 570/18, reitera indicação ao Prefeito
Municipal para que determine a execução dos serviços de infraestrutura e
pavimentação da 2ª via da Rua Mário Bonitátibus, que dá acesso ao
Parque Morada do Sol, em prol dos cidadãos que transitam por aquela
via.CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:- 571/18, solicita ao Chefe do
Poder Executivo que promova a abertura de passagem no canteiro central
da Avenida Antonio Garbuio, com o objetivo de facilitar o acesso dos
usuários às empresas estabelecidas naquela região, conforme
especifica.DANIEL BERTINI:Indicações: - 572/18, reivindica ao Prefeito
Municipal que estude a possibilidade de implantar em Descalvado uma
usina de reciclagem de resíduos da construção civil, como forma de
amenizar os impactos ao meio ambiente, transformando as sobras em
matéria prima para novas construções; - 573/18, encaminha, novamente,
ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de
Lei que cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, no
âmbito do Município de Descalvado, visando o financiamento, expansão e

aprimoramento das ações voltadas aos cuidados com os animais. LUIS
GUILHERME PANONE: Indicação: - 574/18, reivindica ao Prefeito
Municipal a isenção da taxa de água e esgoto para os cidadãos que já são
isentos de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, conforme a Lei n.º
2.967/2008, em vista da comprovação de impossibilidade do pagamento
por parte desses cidadãos, na forma que especifica. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Requerimento:- 140/18, requer à Empresa Realidade
Transporte e Turismo seja encaminhado cronograma pormenorizado dos
itinerários dos ônibus que realizam o transporte público. Pede, ainda, que
os mesmos sejam fixados nos pontos de ônibus, a fim de atender as
necessidades dos cidadãos. Indicações: - 575/18, pede ao Chefe do
Poder Executivo que reveja a questão da implantação da Farmácia
Municipal no centro da cidade, tendo em vista que a população foi
prejudicada, pois não podem retirar o medicamento no próprio bairro e,
também, a região não dispõe de vagas de estacionamento de veículos
suficientes para atender aos usuários; - 576/18, solicita ao Poder
Executivo que proceda a manutenção e conservação da Estrada
Municipal DCV-040, que interliga os bairros Butiá e Ricardo Cesar, em
prol das atividades empresarias e agrícolas, bem como dos moradores
daquela região.PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Requerimento:141/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que envie a esta Casa de
Leis o cronograma de limpeza do Jardim Santa Terezinha, pois o bairro,
recentemente loteado, já conta com pontos onde são depositados lixos e
entulhos, havendo a real necessidade de limpeza e providências com
relação ao assunto. Indicação: - 577/18, solicita ao Prefeito Municipal
que, através da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos, realizem a construção de calçamento na Avenida Pio
XII, na região da Fepasa, com o objetivo de oferecer um local seguro para
o trânsito de pedestres. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação:578/18, solicita à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a
implantação de guias e sarjetas na Rua Sebastião Lacerda, nas
proximidades da residência n.º 29, no Bairro Santa Cruz, haja vista os
transtornos causados aos seus moradores. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:- 579/18, indica ao Secretário de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, Senhor Geraldo Antônio
Traldi Junior, que faça uso exclusivo de mini trator para roçar praças,
canteiros e outros locais próximos às residências, oferecendo um
resultado final do trabalho com mais eficiência. VAGNER BASTO:
Requerimentos:- 142/18, requer ao Chefe do Poder Executivo
informações quanto a contratação de professor para ministrar aulas de
basquete para as turmas infantis e mirins do Município, pormenorizando
as condições da contratação, como: período do contrato, pagamento,
dentre outros; - 143/18, reitera pedido ao Prefeito Municipal para que tome
providências urgentes com relação ao lixo doméstico que vem sendo
colocado na antiga Horta Municipal, juntamente com o descarte da poda
de árvores, visto que se trata de suposto crime ambiental.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; Luis Guilherme Panone; Debora Cabral; Daniel Bertini; Pastor
Adilson Gonçalves; 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
PEDIDO DE REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL REJEITADO PELA
MAIORIA: a Vereadora Cabral requereu votação em regime de urgência
especial para o Projeto de Lei n.º 95/18, que dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
131.288,84, que visa abranger a Secretaria de Administração, com o
objetivo de resolver pendências relativamente às alíquotas do Fator
Previdenciário aplicadas no exercício de 2013 e 2015, informados em
GFIPs, em conformidade com as instruções da Receita Federal do Brasil,
prestando, para tanto, as devidas justificativas. Logo após, o Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a
favor ou contra o pedido. A Vereadora Cabral manifestou-se a favor do
próprio pedido de regime de urgência especial. Na sequência, o Vereador
Vick Francisco manifestou-se contra o pedido da parlamentar Cabral,
concedendo aparte ao Edil Bertini, também contrário. O Vereador Basto
manifestou-se contra o regime de urgência especial. Em votação, os
Vereadores Ricci, Pastor Adilson, Cabral e Rodrigues da Cruz votaram a
favor do pedido. Já os Vereadores Reschini, Bertini, Paiva, Basto, Vick
Francisco e Gabrielli Filho votaram contra o pedido. Desta forma, o pedido
de regime de urgência especial foi rejeitado pela maioria. Sendo assim, o
referido projeto não será votado neste expediente. PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: a
Vereadora Cabral solicitou votação em regime de urgência especial para o
Projeto de Lei n.º 93/18, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 58.137,92, que visa
abranger a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
com o objetivo de repassar recursos a título de subvenções sociais a
Entidades que especifica, prestando, para tanto, as justificativas
pertinentes. A seguir, 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. Na sequência, o Presidente suspendeu a
sessão para emissão de pareceres. Decorrido o prazo, reabriu-a. Feito
isto, abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a
favor ou contra o projeto. Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto
n.º 93/18 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: a
Vereadora Cabral solicitou votação em regime de urgência especial para o
Projeto de Lei n.º 96/18, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 11.320,00, que visa
abranger a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o
objetivo de repassar recursos a título de subvenções sociais a entidade
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Descalvado,
prestando, para tanto, as devidas justificativas. A seguir, 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. Na
sequência, o Presidente suspendeu a sessão para emissão de pareceres.
Decorrido o prazo, reabriu-a. Na sequência, abriu o prazo de 30 segundos
para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o projeto. Ninguém

se manifestou. Em votação, o Projeto n.º 96/18 foi aprovado por
unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO
PELA MAIORIA, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL: o Vereador Rodrigues da Cruz solicitou votação
em regime de urgência especial para o Projeto de Lei n.º 97/18, o qual
dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação
orçamentária, no valor de R$ 70.000,00, que visa abranger a Divisão de
Saúde, para custear o complemento da compra de uma ambulância,
prestando justificativas quanto a sua postulação. A seguir, o Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a
favor ou contra o pedido. O Vereador Rodrigues da Cruz manifestou-se a
favor do próprio pedido. O Vereador Vick Francisco pronunciou-se contra
o pedido, concedendo aparte ao Edil Reschini, também contrário. Após, a
Vereadora Cabral manifestou-se a favor da solicitação, concedendo
aparte ao Edil Rodrigues da Cruz, novamente favorável ao próprio pedido.
Em votação, os Vereadores Ricci, Pastor Adilson, Reschini, Paiva,
Rodrigues da Cruz, Cabral, Gabrielli Filho, Basto e Bertini votaram a favor
do pedido. Já o Vereador Vick Francisco votou contra o pedido. Desse
modo, o pedido de regime de urgência especial foi aprovado pela maioria.
Como não havia pareceres, o Presidente suspendeu a sessão para as
comissões pertinentes emiti-los. Decorrido o prazo, reabriu-a. Na
sequência, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores
se inscreverem a favor ou contra o projeto. O Vereador Reschini
manifestou-se a favor do projeto e concedeu aparte ao Vereador Vick
Francisco, contrário. Na sequência, o Vereador Rodrigues da Cruz falou a
favor do projeto e concedeu aparte à Vereadora Cabral, também
favorável. A seguir, o Vereador Basto pronunciou-se favorável ao projeto e
concedeu aparte ao Edil Vick Francisco, contra a proposição. Em votação,
o Projeto n.º 97/18 foi aprovado com votos favoráveis dos vereadores
Ricci, Pastor Adilson, Reschini, Paiva, Rodrigues da Cruz, Cabral,
Gabrielli Filho, Basto e Bertini. O Vereador Vick Francisco votou contra o
projeto. Assim sendo, o Projeto 97/18 foi aprovado pela maioria dos
vereadores. PEDIDO DE REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL
REJEITADO PELA MAIORIA: o Vereador Rodrigues da Cruz solicitou
votação em regime de urgência especial para o Projeto de Lei n.º 98/18,
o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação
orçamentária, no valor de R$ 60.000,00, que visa abranger a Secretaria
de Esporte, Lazer e Turismo, para aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para a academia da terceira idade, prestando justificativas
quanto ao pedido. Na sequência, o Presidente abriu o prazo de 30
segundos para os vereadores manifestarem-se a favor ou contra o pedido.
O Vereador Rodrigues da Cruz manifestou-se a favor do próprio pedido. O
Vereador Bertini pronunciou-se contra o pedido. A favor do pedido
manifestou-se a Vereadora Cabral. Já o Vereador Vick Francisco falou
contra o pedido. Também contra o pedido manifestou-se o Edil Pastor
Adilson. O Vereador Basto, na mesma linha, pronunciou-se contra, e
concedeu aparte aos Vereadores Reschini e Bertini, também contrários ao
pedido. Em votação, os Vereadores Ricci, Cabral e Rodrigues da Cruz
votaram a favor do pedido. Já os Vereadores Vick Francisco, Pastor
Adilson, Reschini, Paiva, Gabrielli Filho, Bertini e Basto votaram contra o
pedido. Destarte, o pedido de regime de urgência especial foi rejeitado
pela maioria dos vereadores. Nesse sentido, o Projeto n.º 98/18 não foi
votado neste expediente. Por fim, o Presidente informou que a próxima
Sessão Ordinária será realizada no dia 29 de outubro 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

