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

9ª Sessão Ordinária
Data: 30 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 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................30 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; Diego Rodrigues da Silva; 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 SF n.º 44/20, subscrito pela
Diretora de Finanças, Sra. Nilsa de Fátima Botaro, encaminhando os
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) modelos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, anexo modelo 1
e Metas bimestrais referentes ao 1º bimestre, Diário de Empenhos e
Balancete Receita/Despesa do mês de fevereiro, relativos ao exercício de
2020. II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 26/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 69.369,09 (sessenta e
nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e nove centavos), que visa
abranger a Divisão de Educação – EMEI. - 27/20, autoriza o Poder
Executivo conceder direito de uso de bem público municipal com fins a
doação à empresa “Laboratórios Duprat Ltda.”, na forma que especifica. 31/20, dispõe sobre a prorrogação de vencimento de parcelas e tributos,
como medidas de enfrentamento às consequências do Coronavírus
(COVID-19), na forma que especifica. III – PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 05/20, de autoria
do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Descalvado o “Dia Municipal dos Colaboradores
da Saúde”, a ser comemorado, anualmente, no dia 20 de março. IV –
PROJETO DE RESOLUÇÃO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: 01/20, de autoria dos Vereadores Argeu Donizetti Reschini, Daniel Bertini,

Debora Cabral, Luis Guilherme Panone, Luiz Carlos Vick Francisco, Paulo
Afonso Gabrielli Filho e Reinaldo Rodrigues da Cruz, dando nova redação
ao parágrafo 5º do Artigo 186 da Resolução n. 01/2018, que dispõe sobre
o novo Regimento Interno da Câmara Municipal de Descalvado, para
contratação de profissional da área jurídica em casos de ausência da
Procuradoria Geral, na forma que especifica. PROPOSITURAS LIDAS E
A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 91/20, solicita ao Chefe do Poder Executivo que passe a
fazer o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes
comunitários de saúde e aos técnicos de enfermagem do Município,
assegurando este direito dos trabalhadores. - 92/20, indica ao Poder
Executivo que, diante da gravidade deste momento devido a pandemia do
novo coronavírus, analise a possibilidade de melhorar a remuneração dos
servidores da saúde, fazendo o pagamento de salários extras,
condizentes com os trabalhos prestados, até o final deste an o, em
reconhecimento a toda categoria. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: 93/20, pede ao Prefeito Municipal a construção de um Centro Comunitário
no Bairro Bosque do Tamanduá, para realização de programas, projetos e
serviços voltados às crianças, jovens e idosos daquela região, conforme
especifica. DANIEL BERTINI: Indicações: - 94/20, requer ao Chefe do
Poder Executivo que destine o valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
mensais para famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade
social, a fim de assegurar a correta alimentação desses cidadãos e
aquecer a economia. - 95/20, reivindica ao Prefeito Municipal os serviços
de limpeza e construção de praça pública em terreno da Municipalidade
situado ao lado da Unidade de Saúde do São Sebastião, em atendimento
aos anseios dos moradores daquele bairro. DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:Indicações: - 96/20, encaminha ao Chefe do Poder Executivo
anteprojeto de lei que dispõe sobre o ressarcimento de danos materiais de
qualquer natureza, causados pela Prefeitura Municipal ou por funcionários
públicos municipais a terceiros e dá outras providências. - 97/20, requer
ao Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico dos bairros Bosque do
Tamanduá, Jardim Colonial e da parte baixa do Parque Morada do Sol,
tendo por objetivo melhorar as condições de tráfego nestas regiões e,
ainda, atender aos anseios de nossos cidadãos. LUÍS GUILHERME
PANONE: Indicação: - 98/20, reivindica ao Chefe do Poder Executivo
que utilize metade do valor constante do Projeto de Lei nº 09/20, isto é,
R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), em ações
direcionadas à área de saúde, no combate ao avanço do novo
coronavírus. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Indicações: - 99/20,
requer à Prefeitura Municipal e à CPFL – Companhia Paulista de Força e
Luz que mantenham o valor das contas de água e energia elétrica dos
munícipes nos próximos 90 dias, pela média dos 90 dias anteriores,
onerando o mínimo possível as famílias que estão em casa, em
isolamento, em virtude da pandemia causada pelo COVID-19. - 100/20,
solicita à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize um número de
telefone, direto e personalizado, para informações, dúvidas ou solicitação
de atendimento quanto ao novo coronavírus, a fim de facilitar o contato de
nossa população e evitar qu e saiam de suas residências. REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 101/20, indica ao Chefe do Poder
Executivo que determine o recapeamento asfáltico da Rua Vicente
Serpentino, em virtude da precariedade daquela via que está provocando
diversos transtornos aos motoristas e pedestres. VAGNER BASTO:
Indicações: - 102/20, encaminha ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio

Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder Executivo doar
bem imóvel pertencente a seu patrimônio à Ernesto Lastoria, na forma
que especifica. - 103/20, requer ao Poder Executivo que providencie
equipe para efetuar a vacinação contra a gripe entre os moradores da
zona rural e assentamentos, a fim de assegurar a imunização massiva
entre os cidadãos que são alvo da referida campanha. - 104/20, reivindica
ao Prefeito Municipal a adoção das medidas necessárias, em caráter
emergencial, para realização de mutirão de limpeza no Bosque do
Tamanduá, tendo em vista o ‘abandono’ em que se encontra aquele
populoso bairro de nossa cidade.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Paulo Afonso Gabrielli Filho; Luis
Guilherme Panone; Vagner Basto; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Diego
Rodrigues da Silva; Luiz Carlos Vick Francisco; e, por fim, Daniel Bertini.
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: - 10/2020, dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$ 220.000,00 e
visa abranger a Divisão de Arrecadação para a contabilização de locação
de Software para o controle e fiscalização de receitas públicas; - 27/2020,
autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem público
municipal com fins a doação à Empresa “Laboratórios Duprat Ltda., na
forma que especifica; - 31/2010, dispõe sobre a prorrogação de
vencimento de parcelas e tributos, como medidas de enfrentamento às
consequências do Coronavírus (Covid-19), na forma que especifica. Por
fim, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada
próxima segunda-feira, dia 6 de abril 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

