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

6ª Sessão Ordinária
(sessão ordinária de 2020)
Data: 09 de março de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas
Nesta sessão ordinária, todos os nobres vereadores estiveram presentes.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................09 de março de 2020
PRESIDENTE :....................................Sebastião José Ricci
1º SECRETÁRIO:-................................Daniel Bertini
2º SECRETÁRIO:- ...............................Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Débora F. Cabral; Luis Guilherme Panone; Luiz Carlos Vick
Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
e Vagner Basto.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando-se para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 07/20, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete
financeiro do mês de fevereiro do corrente exercício, referente às contas
deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar. II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 08/20, cria a Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC do Município de
Descalvado e dá outras providências. III – PROPOSITURAS LIDAS E A
SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 56/20, indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio
Carlos Reschini, a implantação de semáforo na Avenida Bom Jesus,
tendo em vista o intenso fluxo de veículos naquela via, principalmente nos
horários de pico. - 57/20, pede ao Secretário de Educação e Cultura que
disponibilize álcool em gel em todas as unidades escolares da rede
pública municipal de ensino, para o uso dos funcionários e alunos, como
forma de prevenção às infecções virais, dentre elas, o Covid-19, novo
coronavírus. - 58/20, requer ao Chefe do Poder Executivo seja reajustado
em mais R$ 100,00 (cem reais) o Auxílio Alimentação dos servidores

públicos municipais, equiparando o valor do benefício ao de cidades da
região, em reconhecimento aos serviços prestados pelo funcionalismo.
CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 59/20, indica ao Poder Executivo
estudos no sentido de dotar de iluminação pública a Avenida Antonio
Fregonese, mais conhecida como “reta”, a fim de garantir a segurança das
pessoas que utilizam a via para a realização de atividades físicas, tais
como corrida, caminhada e ciclismo, além dos moradores daquela área
rural. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 16/20, reitera pedido de
informações ao Prefeito Municipal sobre as razões pelas quais o sistema
de câmeras de videomonitoramento ainda não está funcionando
efetivamente em nosso Município, conforme especifica. LUÍS
GUILHERME PANONE: Requerimento: - 17/20, pede ao Poder
Executivo informações sobre o cumprimento das emendas impositivas
inseridas na Lei Orçamentária Anual – LOA, referentes aos anos de 2018
e 2019, visto que até o presente momento algumas ainda não foram
atendidas. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Indicações: - 60/20,
requer ao Presidente da Câmara Municipal, Sr. Sebastião José Ricci, que
dê início ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de
profissional da área jurídica, para suprir as demandas do Legislativo
durante o período de licença da Procuradora Geral da Casa. - 61/20,
indica ao Poder Executivo que ceda um dos quiosques da FEPASA ao
grupo de voluntários da nossa cidade que serve refeições às pessoas
carentes e em situação de rua, para que desenvolvam um projeto nos
moldes do “Bom Prato”, como forma de incentivo a este importante
trabalho social, conforme especifica. - 62/20, reivindica à Prefeitura
Municipal de Descalvado que libere e delimite área de interesse público
para que sejam colocados brinquedos infantis doados pela iniciativa
privada, a fim de criar um parque infantil e oferecer espaço adequado para
o lazer e atividades físicas às crianças que residem no Bairro Bosque do
Tamanduá. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicação: - 63/20,
pede ao Prefeito Municipal que determine a realização de operação “tapaburacos” emergencial na Rua Dr. Glenan Leite Dias, próximo ao Centro de
Educação Infantil “Vanessa Cristina de Almeida”, no Jardim Paola, para
maior segurança dos alunos, pais e moradores do bairro que circulam
naquela região. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 64/20,
indica ao Chefe do Poder Executivo que determine a pintura e
manutenção da caixa d’água situada na Rua das Hortênsias, no Parque
Morada do Sol, bem como a instalação de alambrado ao seu entorno,
garantindo a segurança daquele espaço. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação: - 65/20, requer ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo
que estude a viabilidade de intitular, “in memoriam”, todos os troféus e
premiações de torneios e campeonatos do Município, com nomes de
esportistas de nossa terra, em reconhecimento a essas ilustres pessoas
que, em vida, enalteceram o nome de nossa cidade através do esporte.
VAGNER BASTO: Requerimentos: - 18/20, reivindica ao Chefe do Poder
Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que explique por quais razões a
alteração efetuada no convênio com a Santa Casa de Misericórdia, que
estabelece a disponibilização de mais um médico no Pronto Socorro, foi
efetuada apenas neste ano de pleito eleitoral, mesmo tendo sido
insistentemente solicitada pelos Vereadores e pelos cidadãos ao longo
dos últimos anos. - 19/20, pede ao Prefeito Municipal que, no tempestivo
prazo legal, envie a esta Casa de Leis relatório pormenorizado de todos
os precatórios já pagos pela Prefeitura Municipal em 2020 e, também, os
que ainda restam a ser pagos no ano corrente, com o valor atualizado até

a presente data. Indicação: - 66/20, solicita à Secretaria Municipal de
Educação e Cultura que, em parceria com a Secretaria de Saúde,
implemente nas escolas ações de conscientização quanto aos males
causados pelo uso de cigarros, cigarrilhas e derivados, visando o estímulo
a hábitos saudáveis entre o público escolar e a redução da exposição de
nossas crianças e jovens aos riscos do tabagismo.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; Luiz Carlos Vick Francisco; Pr. Adilson Gonçalves; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; Débora Cabral; Vagner Basto; Sebastião José Ricci;
e, por fim, Luis Guilherme Panone. 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
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 02/20, dispõe
sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 265,96
(duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e visa
abranger a Divisão de Recursos Hídricos no Município de Descalvado da
estrutura orçamentária, para a contabilização e a baixa do pagamento da
devolução do saldo do Contrato FEHIDRO nº 048/2017, em conformidade
com sua cláusula sétima, inciso III. PROJETOS DE LEI DO
LEGISLATIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 01/20, de autoria da Vereadora
Debora Cabral, dispõe sobre a coleta e a destinação das fezes de animais
(cães e gatos), nos logradouros públicos do Município de Descalvado, e
dá outras providências. - 02/20, de autoria do Vereador Daniel Bertini,
dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação
de abastecimento de água no Município de Descalvado, como forma de
impedir que o ar seja calculado na conta mensal de água do consumidor e
preservar a vida útil dos hidrômetros. - 04/20, de autoria do Vereador
Vagner Basto, dispõe sobre a criação do Projeto "Escola Consciente" para
escolas públicas e privadas localizadas no Município de Descalvado-SP.
Por fim, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será
realizada próxima segunda-feira, dia 16 de março de 2020, com início às
19:00 horas. Nada mais havendo para ser tratado, 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 audiovisual,
conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente
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