
ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2018 

Sessão Legislativa ano 2.018. 

  

Às vinte horas e cartoze minutos do décimo segundo dia do mês de novembro do ano de 

dois mil e dezoito, na sala de sessões “Salvador Aliberti” da Câmara Municipal de 

Fernando Prestes, sob a presidência do edil Edson Luiz Vergani, secretariou os trabalhos o 

edil Weslen Luis dos Santos que observou a presença dos demais vereadores que compõem 

a Casa: Dener Luiz Miola, Mariel Sebastião Rocha, Mauricio José Junchetti, Mizael 

Fernando Gibertoni, Ronaldo Ravazzi Amado e Valdireni Aparecida Doce Porfida. Deixou 

de comparecer o vereador Geraldo da Silva. O edil Edson Luiz Vergani – Presidente desta 

Casa de Leis solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Vicente Doce. 

Após a leitura do texto bíblico, o Senhor presidente convidou o secretário a ler a ata da 

sessão anterior, a qual foi requerida a dispensa da leitura da mesma pelo nobre vereador 

Mariel Sebastião Rocha, tendo em vista que todos os vereadores têm uma cópia em mãos e 

logo após, colocada em votação mereceu aprovação por unanimidade de votos, sem 

discussão, determinando também a leitura da matéria do expediente que foi a seguinte: de 

autoria da Mesa da Câmara – Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2018 “Aprova a 

prestação de Contas do Município referente ao exercício de 2.016”; Leitura da Mensagem 

nº 027/2018 de autoria do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei Ordinário 

nº 21/2018  - Estima a Receita e fixa a Despesa do Munícipio de Fernando Prestes para o 

exercício de 2.019, e dá outras providências, encaminhado às comissões 

competentes;  Leitura da Mensagem nº 029/2018 de autoria do Executivo Municipal 

encaminhando o Projeto de Lei Ordinário nº 23/2018  - Dispõe sobre a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 408.812,16 e dá outras providências, encaminhado às comissões 

competentes; Leitura da Mensagem nº 030/2018 de autoria do Executivo Municipal 

encaminhando o Projeto de Lei Ordinário nº 24/2018  - Dispõe sobre a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 326.164,59 e dá outras providências, encaminhado às comissões 

competentes; REQUERIMENTOS: de autoria do edil Weslen Luis dos Santos nº 33/2018 – 

Câmeras inteligentes em nosso Município; nº 34/2018 – Reforma e ampliação da Cemei do 

Proinfância “Professor Paulo Cesar Pastori”. Fizeram o uso da palavra na hora do 

expediente os edis: Weslen Luis dos Santos e Edson Luiz Vergani. Continuavam presentes 

os oito vereadores. Constou na Ordem do Dia: Requerimentos discutidos e aprovados por 

unanimidade em discussão única;  Projeto de Lei Ordinário nº 21/2018  - Estima a Receita e 

fixa a Despesa do Munícipio de Fernando Prestes para o exercício de 2.019, discutido e 

aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação; Projeto de Lei Ordinário nº 

23/2018 – discutido e aprovado por unanimidade em discussão única, Projeto de Lei 

Ordinário nº 24/2018 – discutido e aprovado por unanimidade em discussão única, Projeto 

de Decreto Legislativo nº 04/2018 “Aprova a prestação de Contas do Município referente 

ao exercício de 2.016”, discutido e aprovado por unanimidade em discussão única. Fizeram 

uso da Palavra em explicações pessoais os edis: Dener Luiz Miola, Mariel Sebastião Rocha 

e Edson Luiz Vergani. Estiveram presentes à sessão: vários Munícipes, entre outros. Nada 

mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão às vinte horas e cinquenta 

minutos, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 

vinte e seis de novembro, às vinte horas, quarta segunda-feira do mês. Para constar, eu, 



_________________________ Ana Paula Ravazzi Palma, Diretora da Secretaria, lavrei a 

presente ata.      

 

 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

 

Exmo. Sr. Presidente 

 

 

Submetemos a apreciação de Vossa Excelência e demais Vereadores 

desta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 25/2018, que versa sobre autorização de 

parcelamento de débitos previdenciários, para a seja votado em regime de urgência. 

Atualmente a Prefeitura de Fernando Prestes foi notificada pela Receita 

Federal do Brasil para que retificasse suas Guias de Recolhimentos de FGTS e de 

Informações à Previdência Social - GFIP majorando a alíquota de contribuição do Risco de 

Acidente de Trabalho – RAT de 1% para 2% incidente sobre as remunerações pagas aos 

seus empregados segurados, sob pena de abertura de processo de fiscalização. 

Conforme determinado na notificação, houve a necessidade de retificação 

das declarações referente aos últimos cinco anos (2013 a 2017) o que resultou em uma 

diferença a pagar de aproximadamente R$ 500.000,00. 

Cabe ressaltar que o valor citado é expressivo e o Município não tem 

condições de pagar à vista, motivo pelo qual solicitamos os bons préstimos desta Casa de 

Leis em autorizar que o montante da dívida seja parcelado em 60 vezes, caso contrário o 

Município irá carecer de Certidão Negativa de Débitos e estará impedido de receber 

transferências voluntárias do Governo Federal, fator que prejudicará a prestação do serviço 

público. 

Por fim, na certeza de mais uma vez poder contar com apoio e 

autorização dessa nobre Casa de Leis, subscrevemo-nos, colocando à disposição para 

maiores esclarecimentos, caso seja necessário. 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

___________________________ 

BENTO LUCHETTI JÚNIOR 

PREFEITO 

 

 

 



 

PROJETO DE LEI Nº 25/2018, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

 

“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA FIRMAR ACORDO DE 

PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, PERANTE A RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

BENTO LUCHETTI JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL 

DE FERNANDO PRESTES, ESTADO DE SÃO PAULO, 

NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI. 

 

 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Fernando 

Prestes, 

Estado de São Paulo aprovou, e ele sanciona e promulga a 

seguinte LEI: 

 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar parcelamento de débitos 

junto à Receita Federal do Brasil, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15 de 15 

de dezembro de 2009, relativos às contribuições sociais de que trata o art. 22 da Lei Federal 

nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inscritos ou não em Dívida Ativa da União. 

 

Art. 2º - A adesão ao parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei implica autorização a 

retenção do Fundo de Participação do Município (FPM) de Fernando Prestes, na forma e 

critérios de que preconizam Portaria Conjunta PGFN/RFB n º 15 de 15 de dezembro de 

2009. 

 

Art. 3º - O acordo de parcelamento mencionado no artigo 1º poderá ser feito em até 60 

(sessenta) parcelas, mediante a incidência de multa, juros e correção monetária a serem 

calculados nos termos da legislação vigente pela SELIC – Taxa Especial de Liquidação e 

de Custódia. 

 

Art. 4º - As despesas correrão por conta de dotação própria do orçamento do Município, 

devendo fazer constar nos orçamentos subsequentes dotações suficientes que atendam aos 

preceitos desta Lei. 

 

 

 

 



Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Fernando Prestes - SP, 22 de novembro de 2018. 

__________________________ 

BENTO LUCHETTI JÚNIOR 

PREFEITO 

 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 35/2018 

 

AUTOR: WESLEN LUIS DOS SANTOS 

 

Assunto: Reformar o Centro de Lazer do Trabalhador Boanézio Piovezan. 

 

Oficie: Prefeito Municipal 

 

 

REQUEIRO, nos termos regimentais, ouvido o nobre Plenário, que seja oficiado: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que se façam estudos necessários junto 

ao Setor competente, no sentido de elaborar um Projeto visando à assinatura de convênio 

com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, com o objetivo de reformar o Centro de 

Lazer do trabalhador “Boanézio Piovezan”, uma vez que o mesmo encontra-se deteriorado, 

tendo em vista que foi construído há muito tempo e o aludido local é frequentado por toda a 

população, necessitando da aludida reforma. 

 

 

Sala das Sessões, aos 22 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

Weslen Luis dos Santos 

Vereador 

 

 




