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

8ª Sessão Ordinária
(sessão ordinária de 2020)
Data: 23 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 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................23 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 iniciou a sessão abordando questões sobre o coronavírus
(COVID-19). Após, convidou o Vereador Daniel Bertini para ler um texto
da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando-se
para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 25/20, dispõe sobre a alteração da Lei n.º 3.276, de 28
de abril de 2010, que dispõe sobre o ordenamento do serviço público do
Município de Descalvado, objetivando alterar o prazo de prescrição da
pena de demissão e também alterar a designação de advogado para
constar a designação de um servidor, que promoverá sua defesa. II
–
PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES:Indicações:- 76/20, indica à Secretaria de
Saúde que disponibilize enfermeiros para atendimento na residência dos
pacientes que necessitam de cuidados destes profissionais,
principalmente neste período de crise em que as pessoas estão evitando
sair de casa devido a pandemia do coronavírus.- 77/20, solicita ao Chefe
do Poder Executivo a instalação da guarda civil municipal em Descalvado,
com o objetivo de reforçar a segurança da cidade e da nossa população,
conforme especifica.- 78/20, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio
Carlos Reschini, que estude a viabilidade de implantar, em Descalvado,
uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em
prol da saúde de toda população.CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:-

79/20, indica ao Chefe do Poder Executivo a colocação de alambrado no
“barranco” lindeiro à via de acesso Antonio Benedito Paschoal, como
forma de evitar a travessia irregular de pedestres até o Jardim Ricardo
César, obrigando-os a utilizarem a Passarela “Thereza Corradi
Calza”.DANIEL BERTINI:Indicações:- 80/20, solicita ao Poder Executivo
que disponibilize álcool em gel em todos os órgãos e repartições públicas,
para o uso de servidores e público em geral, tendo em vista a gravidade
da expansão do novo coronavírus no Brasil.- 81/20, reitera ao Prefeito
Municipal pedido de transferência das aulas de formação de condutores
para um novo espaço, visto que a “Praça dos Motoristas” e as ruas e
calçadas no entorno do “Ginásio de Esportes” são muito utilizadas pela
população para corridas e caminhadas, e também por idosos devido à
Academia da Terceira Idade.DEBORA CABRAL:Indicações:- 82/20,
reivindica à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a implantação
de redutor de velocidade defronte do Asilo São Vicente de Paula e pintura
de faixa de pedestres na esquina da Padaria Bom Jesus, a fim de
disciplinar o trânsito naquele trecho da avenida.- 83/20, solicita ao Chefe
do Poder Executivo melhorias no Viveiro de Mudas Municipal, a fim de
proporcionar condições adequadas de trabalho àqueles servidores e,
consequentemente, impactar de forma positiva os serviços prestados à
nossa população, conforme especifica.- 84/20, reivindica ao Prefeito do
Município de Descalvado a aquisição de soprador para ser utilizado pelos
funcionários na limpeza de praças e ruas, visando à melhoria nas
condições
de
serviço
e
na
limpeza.LUÍS
GUILHERME
PANONE:Requerimento:- 26/20, requer à Empresa Realidade
Transporte e Turismo que intensifique a higienização dos ônibus utilizados
para o transporte público ao longo do dia e disponibilize álcool em gel
para
os
passageiros,
contribuindo
para
o
combate
do
coronavírus.Indicação:- 85/20, pede ao Prefeito Municipal que envie ao
Poder Legislativo projeto de lei para a concessão de reajuste salarial com
percentual acima da inflação aos servidores públicos municipais que estão
com os salários defasados, devido à falta de reajuste em anos anteriores.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimento:- 27/20, solicita ao
Chefe do Poder Executivo informações sobre a desapropriação de uma
área de quarenta mil metros quadrados, pelo valor de aproximadamente
um milhão de reais, com o objetivo de exercer o papel fiscalizatório,
conforme especifica.Indicação:- 86/20, requer ao Poder Executivo, em
caráter de urgência, que prorrogue o vencimento do IPTU – Imposto
Predial e Territorial Urbano, a fim de amenizar os impactos financeiros
ocasionados pela pandemia e, também, para evitar aglomeração de
pessoas em lotéricas e bancos.PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO:Indicações:- 87/20, solicita ao Poder Executivo que passe a
receber as taxas e tributos municipais por meios digitais e, também, com
cartões de débito e crédito, como forma de facilitar os pagamentos e evitar
o uso do dinheiro, que, atualmente, pode ser um alarmante para a
contaminação por vírus, como o coronavírus.- 88/20, reivindica ao Prefeito
Municipal que, com urgência, determine melhorias na Rua A, situada no
Recanto Luigina, tais como reparos no leito carroçável, contenção de
águas pluviais e remodelação de lombadas. Pede, ainda, a denominação
daquela via como “Rua Aldo Suriano” (in memoriam), de modo a prestar
justa homenagem póstuma a este ilustre cidadão.REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 89/20, pede ao Poder Executivo a
limpeza e nivelamento de terreno público existente no Bairro Bosque do
Tamanduá, próximo à Orgolabs, para que as crianças e adolescentes do

bairro tenham um espaço para usar como “campo de futebol”, conforme
especifica.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Requerimento:- 28/20, solicita à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que envide esforços e
adote as providências necessárias visando atender, por via administrativa,
todos os pedidos dos consumidores, pessoas físicas e jurídicas, para
restituição do ICMS cobrado indevidamente nas contas de energia
elétrica.VAGNER BASTO:Requerimentos:- 29/20, pede ao Prefeito
Municipal e ao Secretário de Saúde que informem as razões pelas quais
não foi realizada a transferência do CAPS – Centro de Atenção
Psicossocial para o novo prédio no Portal dos Coqueiros, tendo em vista
que o local foi construído e adaptado para tal finalidade, podendo
proporcionar mais conforto aos pacientes e também economia aos cofres
públicos, conforme específica.- 30/20, requer ao Chefe do Poder
Executivo e ao Secretário de Administração informações sobre o valor
exorbitante gasto na contratação de licenciamento de uso de sistema de
gestão para a rede de saúde, em comparação a outras cidades da
região.Indicação:- 90/20, indica ao Prefeito Municipal que oficie ao Chefe
do Transporte da Saúde para que, dentro da legalidade, faça um rodízio
para o envio dos veículos da frota para manutenção, entre as oficinas
mecânicas da nossa cidade que possuam capacidade técnica e
documental para realização dos serviços, como forma de assegurar a
igualdade de condições entre os concorrentes, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Daniel
Bertini; Débora F. Cabral; Pastor Adilson Gonçalves; Paulo Afonso
Gabrielli Filho; Vagner Basto; Sebastião José Ricci; Luiz Carlos Vick
Francisco; Argeu Donizetti Reschini; 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
PROJETOS DE LEI DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO
APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO EM BLOCO: O Vereador Daniel Bertini, por
questão de ordem, requereu votação em bloco dos seguintes Projetos de
Lei de autoria do Poder Executivo: - 08/20, cria a Coordenadoria Municipal
de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC do Município de Descalvado e dá
outras providências.- 11/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), que visa abranger a Divisão de Saúde do Município de Descalvado,
objetivando a adequada classificação de emenda impositiva do bloco 301
para o bloco 302. - 12/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 250.334,14 (duzentos e
cinquenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), que
visa abranger a Divisão de Prevenção Assistência Médica à Saúde, para
aquisição de equipamentos para diversas Unidades de Saúde do
Município.- 14/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
que visa abranger a Divisão de Prevenção e Assistência Médica à Saúde
– FMS, para aplicação em ações da Secretaria de Saúde.- 15/20, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no

valor de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais), que visa abranger o
Fundo Municipal de Saúde, objetivando a utilização dos valores
repassados para o programa de informatização das unidades básicas de
saúde.- 16/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 170.676,88 (cento e setenta mil,
seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), que visa
abranger o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMDCA.17/20, dispõe sobre nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei n.º 4.410, de
12 de fevereiro de 2.020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária.- 18/20, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
5.568,67 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete
centavos), que visa abranger a Divisão e Supervisão de Projetos e Obras
Públicas, para devoluções de rendimentos de contratos.- 19/20, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 183.600,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos reais), que
visa abranger o Fundo Municipal de Saúde, objetivando a utilização dos
valores repassados para programa de informatização das unidades
básicas de saúde.- 21/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 285.664,37 (duzentos e
oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete
centavos), que visa abranger o Fundo Municipal de Assistência Social –
FMAS, objetivando a utilização dos recursos vinculados não utilizados em
2019 e do recurso destinado da APAE de Descalvado, proveniente de
emenda parlamentar federal.- 22/20, dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 12.941,78
(doze mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos),
que visa abranger o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS,
objetivando a utilização dos recursos vinculados não utilizados em 2019.
Em votação, o pedido de votação em bloco foi aprovado por unanimidade
de votos. Logo após, o 1º Secretário fez a leitura dos projetos que, em
votação, foram todos aprovados por unanimidade de votos, sem
discussão e em única votação em bloco. Por fim, o Presidente informou
que a próxima Sessão Ordinária será realizada próxima segunda-feira, dia
30 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

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

