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

10ª Sessão Ordinária
Data: 06 de abril de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas
Nesta sessão ordinária, apenas o Vereador Luiz Carlos Vick Francisco não
esteve presente.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................06 de abril 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; Paulo
Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e Vagner Basto.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
VEREADOR AUSENTE: Luiz Carlos Vick Francisco
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 09/20, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o Balancete
Financeiro do mês de março do corrente exercício, referente às contas
deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar. II – COMUNICADO LIDO: - Foi protocolado na Câmara
Municipal o Requerimento nº 25/2020, subscrito pelos Vereadores Vagner
Basto, Daniel Bertini, Luís Guilherme Panone e Paulo Afonso Gabrielli
Filho, solicitando a instauração e constituição de Comissão Parlamentar
de Inquérito – CPI, para investigação de todo o procedimento adotado
pela Prefeitura Municipal de Descalvado na contratação da Empresa
Leonardo Gardine da Silva Publicidade ME (JORNAL FOLHA DE
DESCALVADO), buscando apurar a conduta de todas as partes
envolvidas, a fim de aferir se houve o descumprimento da Lei de
Licitações e Contratos, bem como o abuso do poder político e econômico
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. III - PROPOSITURAS LIDAS E
A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 105/20, pede ao Prefeito do Município de Descalvado,
Senhor Antonio Carlos Reschini, a distribuição gratuita de máscaras e de
álcool em gel para famílias descalvadenses que não têm condições de
adquiri-los, conforme especifica. - 106/20, solicita à Secretaria Municipal
de Saúde que disponibilize atendimento domiciliar a idosos que

necessitem de cuidados, a fim de evitar que saiam de suas residências
neste momento de pandemia do coronavírus. - 107/20, reivindica ao
Chefe do Poder Executivo a adoção de medidas emergenciais visando à
distribuição de cestas básicas a famílias com dificuldades financeiras e
em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia.
CARLOS CESAR PAIVA:Indicação: - 108/20, solicita ao Prefeito do
Município de Descalvado, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine
a colocação de dispositivos de segurança em caixas d’água e poços
artesianos, de modo a impedir o acesso de crianças e jovens, ficando a
entrada permitida exclusivamente para funcionários e responsáveis.
DANIEL BERTINI: Indicação: - 109/20, pede ao Chefe do Poder
Executivo que notifique a empresa que efetuou a obra de reforma dos
banheiros na Praça de São Benedito, para que tome as devidas
providências a fim de sanar os problemas que vêm ocorrendo no local,
como infiltrações, em benefício de nossa população e dos comerciantes
que utilizam aquele espaço. LUÍS GUILHERME PANONE: Indicação: 110/20, reivindica ao Secretário Municipal de Educação e Cultura que as
monitoras de creche permaneçam em quarentena, para a preservação da
saúde destas servidoras e, ainda, sugere que a compensação das horas
resultantes deste período seja feita nos meses de dezembro e janeiro,
quando as creches estariam fechadas, atendendo, inclusive, aos anseios
dos próprios familiares das crianças. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Indicações: - 111/20, pede ao Prefeito Municipal que entre em contato
com a Universidade de São Paulo (USP), campus de Pirassununga, com
o objetivo de firmar parceria para a realização dos testes para diagnóstico
do novo coronavírus a preço de custo, visando à celeridade nos
resultados e à segurança da nossa população. - 112/20, solicita ao
Secretário Municipal de Saúde que realize a inscrição do Município de
Descalvado na ação estratégica do Governo Federal “O Brasil Conta
Comigo”, que tem por objetivo integrar estudantes de graduação em
Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia para auxiliarem no
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus nos serviços de saúde
do SUS. Requerimento: - 31/20, requer às empresas de planos de saúde
que atuam no Município de Descalvado “São Francisco Saúde” e
“Unimed” informações sobre a falta de ambulância UTI para o transporte
de pacientes aos principais hospitais das redes, que ficam,
respectivamente, em Ribeirão Preto e São Carlos, conforme especifica.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 113/20, pede ao
Poder Executivo que, por meio do setor de Obras e Serviços Públicos,
faça a manutenção das “valetas” nos cruzamentos da Rua Orderigo
Gabrielli com as Ruas XV de Novembro e José Ferreira, com o intuito de
melhorar o trânsito naquela região. - 114/20, indica ao Chefe do Poder
Executivo a colocação de sinalização para passagem de pedestres no
cruzamento das Ruas Guerino-Oswaldo e Bezerra Paes, onde foi
instalado recentemente o primeiro semáforo de Descalvado, tendo em
vista que muitos estão atravessando a via no sinal verde, podendo causar
sérios acidentes. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 115/20, requer
ao Chefe do Poder Executivo maior rigidez no controle ao descarte de lixo
em locais inadequados, procurando identificar os munícipes que o fazem
a fim de responsabilizá-los, com o objetivo de manter nossa cidade limpa
e preservar a saúde de nossa população, tendo em vista os casos de
dengue em Descalvado. VAGNER BASTO:Indicações: - 116/20, indica
ao Prefeito Municipal que realize um cadastro oficial das empresas locais
para que estas se tornem potenciais fornecedoras da Municipalidade, e,

ainda, que adote medidas visando capacitar os empresários a fim de
facilitar a compreensão das exigências e normas legais que regem os
processos licitatórios, com vistas ao fomento do comércio local. - 117/20,
sugere ao Poder Executivo que utilize a cozinha municipal para o preparo
de refeições em ‘marmitex’ para serem distribuídos às famílias que não
estão enviando seus filhos para a escola, dada a pandemia do novo
coronavírus, tendo por objetivo garantir a nutrição adequada dessas
crianças e evitar o desperdício de alimentos já comprados pela
Municipalidade. Requerimento: - 32/20, requer ao Chefe do Poder
Executivo explicações sobre o descarte irregular de materiais de
construção, restos de poda de árvore, sofás, vidros e outros em terreno
próximo ao Almoxarifado da Prefeitura Municipal, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Pr. Adilson Gonçalves; Vagner Basto;
Sebastião José Ricci; Daniel Bertini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luis
Guilherme Panone; e, por fim, Diego Rodrigues da Silva. 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 DO EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO:- 23/2020, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 95.174,53, que visa
abranger o Fundo Social de Solidariedade e o Fundo Municipal do Idoso –
FMI, objetivando a utilização dos recursos vinculados não utilizados em
2019;- 32/2020, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no
valor de R$ 134.080,00 e visa abranger a Divisão de Prevenção e
Assistência Médica à Saúde – FMS; - 33/2020, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00 e visa abranger a
Divisão de Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS da estrutura
orçamentária, com o objetivo de oferecer contrapartida para aquisição de
uma ambulância do Tipo B para uso no combate ao COVID-19. Por fim, o
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada
próxima segunda-feira, dia 13 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

