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

11ª Sessão Ordinária
Data: 13 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 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................13 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 Vagner Basto para ler um texto da
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando-se para
o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – COMUNICADO LIDO: Foi instaurada na Câmara Municipal de Descalvado, por meio
do Ato da Mesa nº 14/2020, 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. A CPI possui como
membros os Vereadores Carlos César Paiva (PL), Daniel Bertini (PODEMOS), Luís
Guilherme Panone (PSD), Paulo Afonso Gabrielli Filho (CIDADANIA) e Vagner Basto
(REPUBLICANOS). II - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS:
PASTOR ADILSON GONÇALVES: Requerimento: - 33/20, indica à Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Descalvado que destine uma ala hospitalar somente para o
tratamento de pacientes com “dengue”, para garantir a internação e o manejo clínico
adequado dos doentes. Indicações: - 118/20, reitera ao Chefe do Poder Executivo o
pedido de implantação da Guarda Municipal em Descalvado, com o objetivo de reforçar a
segurança da cidade e da nossa população, conforme especifica. - 119/20, solicita ao
Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação e Cultura o fornecimento da merenda
escolar a todos os alunos da rede pública municipal, durante o período de suspensão das
aulas presenciais, em meio à pandemia do COVID-19. CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação: - 120/20, pede ao Prefeito Municipal a verificação e manutenção dos pararaios existentes no perímetro urbano, e, ainda, instalação desses dispositivos em pontos

estratégicos, em vista da frequente ocorrência de descargas elétricas (raios) que
provocam a queima de aparelhos eletrônicos, interfones, centrais telefônicas, portões
eletrônicos, e, também, colocam em risco a vida da população, conforme especifica.
DANIEL BERTINI: Requerimento: - 34/20, solicita ao Poder Executivo à aplicabilidade da
Lei Municipal nº 4.123, em vigor desde 2017, que prevê a fiscalização de denúncias
quanto ao abandono de animais domésticos em logradouros públicos, conforme
especifica. Indicação: - 121/20, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio
Carlos Reschini, anteprojeto de lei que cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar
Animal, no âmbito do Município de Descalvado, assegurando os cuidados com os animais
de rua. DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Indicações: - 122/20, indica ao Poder Executivo
a criação de um programa de alimentação saudável, com a distribuição de frutas e
verduras as famílias de baixa renda que receberão o “Kit de Alimentação” durante o
período da crise ocasionada pelo novo coronavírus. Pede, ainda, que esses alimentos
sejam adquiridos de produtores e comerciantes locais, como forma de fomentar a
economia da nossa cidade. - 123/20, pede ao Prefeito Municipal que realize a distribuição
de “Marmitas Culturais”, que consistem em livros de histórias, massinhas, giz de cera,
desenhos para colorir, dentre outros materiais que possam auxiliar no desenvolvimento da
criatividade das crianças mais carentes neste período de isolamento social. LUÍS
GUILHERME PANONE: Requerimento: - 35/20, reivindica ao Chefe do Poder Executivo
que envie a esta Casa de Leis relatório contendo as famílias que foram beneficiadas até o
momento com a doação de “Kits de Alimentação” e a estimativa de quantas ainda
receberão o auxílio, em decorrência dos efeitos da pandemia do novo coronavírus,
conforme especifica. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Indicações: - 124/20, 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. - 125/20, 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: - 36/20,
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: - 126/20, indica à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que
faça a pintura das guias rebaixadas da região central da nossa cidade, sinalizando os
locais onde é proibido o estacionamento de veículos, conforme especifica. - 127/20,
reivindica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos o
recapeamento da Rua 24 de Outubro e a suavização das valetas no trecho compreendido
entre a Avenida Bom Jesus e a Rua XV de Novembro, para maior segurança dos cidadãos
que passam pelo local. VAGNER BASTO: Requerimento: - 37/20, requer ao Prefeito
Municipal, à Secretaria de Administração e à Empresa Jardina Plantas e Serviços Ltda
EPP que enviem a esta Casa de Leis cópia dos registros e rescisões de funcionários desta
empresa, prestadora dos serviços de manutenção da limpeza pública no Município de
Descalvado. Indicação: - 128/20, solicita ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário
Municipal de Saúde que façam a medição da temperatura corporal dos servidores
municipais em todos os setores diariamente, com termômetro digital, como forma de zelar
pela saúde e a segurança de todos.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Luis Guilherme Panone;
Vagner Basto; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Pr. Adilson Gonçalves; e, por

fim, Paulo Afonso Gabrielli Filho. 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 EM REGIME
DE URGÊNCIA ESPECIAL:O Vereador Basto requereu votação em
regime de urgência especial para o Projeto de Lei n.º 34/20, de autoria do
Poder Executivo, que insere dispositivo na Lei Municipal n.º 4.429, de 27
de março de 2020, de modo que os beneficiários inscritos nos programas
de transferência de renda do Governo Federal, tais como Bolsa Família,
ficam dispensados da avaliação social, para fins de recebimento de kits de
alimentação, prestando, para tanto, as devidas justificativas. O Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor
ou contra. Ninguém se manifestou. Em votação, o Soberano Plenário
aprovou por unanimidade de votos o pedido de regime de urgência
especial. Ato contínuo, o 1º Secretário fez a leitura dos pareceres das
comissões. Em votação, o Projeto de Lei n.º 34/2020 foi aprovado por
unanimidade de votos, sem discussão e em única votação em regime de
urgência especial. Por fim, o Presidente informou que a próxima Sessão
Ordinária será realizada próxima segunda-feira, dia 17 de abril de 2020,
próxima sexta-feira, com início às 9:00 horas, em virtude do feriado de 21
de abril. Informou, também, que a pauta será encerrada às 16:00 horas
desta quarta-feira. 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

