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

12ª Sessão Ordinária
Data: 17 de abril de 2020, sexta-feira,
com início previsto para as 9:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................17 de abril de 2020 – sexta-feira
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 nº 20/2020, subscrito pelo Prefeito
Municipal, dispondo sobre pedido de autorização para alteração das
Emendas Impositivas – Emenda Cidadã de autoria dos Vereadores, em
atenção à postulação das entidades assistenciais do Município. II –
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO:
- 06/20, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o “Dia do Jejum e
Oração por nossa Cidade”, a ser realizado, anualmente, no dia 05 de abril. III
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 01/20, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves,
institui do âmbito da Câmara Municipal de Descalvado, homenagem aos
profissionais de saúde, através da Medalha “Heróis da Saúde”, na forma que
especifica. IV - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS:
PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicação: - 129/20, indica ao Poder
Executivo que ofereça hospedagem aos profissionais da saúde que não se
sentirem seguros para retornar às suas casas, tendo em vista que estão na
linha de frente no combate ao Covid-19, podendo oferecer riscos à saúde de
seus familiares. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 130/20, requer ao
Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a implantação de
holofotes no Mini Campo do CLT “Daltayr Anacleto Pozzi”, bem como a
colocação de suporte com rede ou tela em todo o seu perímetro, consoante
aduz.DANIEL BERTINI:Indicação:- 131/20, solicita ao Prefeito Municipal a
realização dos serviços de infraestrutura urbana e asfaltamento nas Ruas
João Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João Donizetti
Trombini, Irmã Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior, localizadas

na parte alta do Bairro Jardim do Lago, em prol dos moradores daquela
região.DIEGO RODRIGUES DA SILVA:Requerimento:- 40/20, pede ao
Chefe do Poder Executivo que informe a esta Casa de Leis por quais razões
foi interrompido o pagamento de Auxílio-Alimentação aos servidores públicos
municipais aposentados, bem como que verifique a legalidade da retomada
deste benefício, conforme especifica.Indicação:- 139/20, reivindica ao
Prefeito do Município a colocação de alambrados na lateral da Avenida das
Primaveras, no Parque Morada do Sol e, também, na Rua Abílio Paludetti, no
Bairro Recanto dos Ipês II, para maior segurança dos pedestres que fazem
uso destas vias.LUÍS GUILHERME PANONE:Requerimento:- 38/20, requer
ao Prefeito Municipal que informe quais são os critérios utilizados para
escolha das vias de nosso Município que estão recebendo recapeamento
asfáltico, informando ainda quais serão as próximas vias que receberão tais
melhorias,
conforme
especifica.LUIZ
CARLOS
VICK
FRANCISCO:Indicações:- 132/20, solicita à Secretaria Municipal de Saúde
que realize com urgência a distribuição das máscaras de tecido à população,
principalmente para as pessoas de baixa renda. E aproveita-se da
oportunidade para parabenizar a equipe que voluntariamente está
confeccionando este produto, tão importante para a proteção das pessoas
neste período de combate à transmissão do novo Coronavírus.- 133/20,
requer 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.- 134/20, pede ao Secretário Municipal de Saúde que proceda 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 auxiliar
no enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus nos serviços de saúde
do SUS.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicações:- 135/20,
encaminha ao Prefeito Municipal Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder
Executivo a conceder cartão de benefícios para aquisição de alimentos aos
alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, denominado
“Bolsa Merenda”, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por aluno.- 136/20,
encaminha ao Prefeito Municipal Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder
Executivo a conceder isenção das tarifas de água e esgoto no Município de
Descalvado, nos meses de abril, maio e junho de 2.020 aos contribuintes de
baixa renda, na forma que especifica.VAGNER BASTO:Requerimento:39/20, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação e Cultura
informações sobre as estratégias e medidas que serão adotadas para a volta
às aulas, após o período de isolamento, tendo em vista as demandas sociais,
emocionais e educacionais que envolvem alunos e professores.Indicações:137/20, solicita à Secretaria de Educação e Cultura que ofereça cursos e
palestras online aos professores da Rede Pública Municipal neste período de
paralisação das aulas e, também, pós isolamento social, como forma de
valorizar e complementar o conhecimento destes importantes profissionais.138/20, sugere ao Prefeito do Município a adoção de um plano de
contingenciamento de gastos para o enfrentamento à pandemia de Covid-19,
com o objetivo de promover a redução dos custos da máquina pública,
mitigando o impacto do novo Coronavírus também nas finanças do nosso
Município.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Sebastião José Ricci; Luiz Carlos Vick
Francisco; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luis Guilherme Panone; Diego
Rodrigues da Silva; Argeu Donizetti Reschini; Daniel Bertini; Vagner Basto; e,

por fim, Pastor Adilson Gonçalves. 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
O Presidente informou que os Projetos de Lei números 35/20, 36/20 e 37/20,
de autoria do Poder Executivo, foram inseridos na ordem do dia. Em razão
disso, abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a
favor ou contra os projetos. Ato contínuo, o 1º Secretário fez a leitura dos
pareceres das comissões permanentes e os projetos foram votados,
conforme adiante: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: 35/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$
134.080,00 (cento e trinta e quatro mil e oitenta reais) e visa abranger a
Divisão de Prevenção à Assistência Médica à Saúde – FMS da estrutura
orçamentária. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 36/20,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais) 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 tipo B para uso
no combate ao COVID-19. Em discussão, o Vereador Rodrigues da Cruz
manifestou-se favorável ao projeto. Em votação, o Projeto n.º 36/20 foi
aprovado por unanimidade de votos, em única discussão e votação.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 37/20, dispõe sobre
a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) e visa abranger a Divisão de Prevenção e Assistência Médica à
Saúde – FMS da estrutura orçamentária, com o objetivo de oferecer
contrapartida para a aquisição de uma ambulância do tipo B para uso no
combate ao COVID-19. Por fim, o Presidente informou que a próxima Sessão
Ordinária no dia 27 de abril de 2020, segunda-feira, com início às 19:00
horas, conforme previsto no Regimento Interno. 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

