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

13ª Sessão Ordinária
Data: 27 de abril de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................27 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; 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 – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Nota de esclarecimento subscrita pelo
Vereador Pastor Adilson Gonçalves, informando, em linhas gerais, que não
concorda com a matéria veiculada pelo Jornal Folha de Descalvado, na qual
é citado como o vereador mais atuante. Na mesma nota, o Vereador Pr.
Adilson também menciona que todos os vereadores são extremamente
atuantes em seus cargos, e desempenham com muita dedicação os seus
mandatos. - Ofício SF nº 57/2020, da Diretora de Finanças, Sra. Nilsa de
Fátima Botaro, encaminhando o Diário de Empenhos e Balancete
Receita/Despesa da Prefeitura Municipal de Descalvado, referentes ao mês
de março de 2020. II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 38/20, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial as dotações orçamentárias no valor de R$
271.428,85 (duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e
oitenta e cinco centavos), que visa abranger a Divisão de Prevenção e
Assistência Médica à Saúde – FMS, com o objetivo de repassar recursos
para despesas de custeio da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado. - 39/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária no valor de R$ 444.378,00 (quatrocentos e quarenta e
quatro mil, trezentos e setenta e oito reais), que visa abranger a Divisão de
Saúde, para aplicação de recurso nas ações do COVID-19. III - MOÇÃO DE
PESAR CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 01/20, de autoria do
Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta profundo pesar à família
Sapienza pelo falecimento do ex-Deputado Estadual Vitor Sapienza,
entristecendo não somente seus familiares e amigos, mas toda a comunidade

que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e
na honra. IV – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS:
PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 140/20, pede à Secretaria
Municipal de Saúde que disponibilize transporte individual para os pacientes
que realizam hemodiálise em outras cidades, oferecendo-lhes maior
comodidade, em virtude da fragilidade em que se encontram, conforme
especifica. - 141/20, requer ao Poder Executivo que aplique a legislação
municipal vigente e notifique proprietários para que mantenham seus terrenos
limpos. Pede, também, que a Prefeitura proceda a limpeza de seus terrenos,
a fim de manter nossa cidade limpa e organizada. - 142/20, indica ao Chefe
do Poder Executivo a realização de parcerias com a iniciativa privada a fim
de adquirir novos respiradores e criar uma ala específica de combate ao novo
coronavírus na Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, visando garantir a
proteção à vida de nossos cidadãos. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: 143/20, sugere ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que
disponibilize médico geriatra na rede pública municipal de saúde, em prol dos
idosos que necessitam dessa especialidade médica, tão importante na
atualidade. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 41/20, requer ao Prefeito do
Município a convocação urgente de uma reunião via videoconferência para
tratativas acerca da reabertura do comércio, contando com a sua
participação, bem como de Vereadores, ACID, Secretaria de Saúde,
representantes do Comitê de Combate ao COVID 19, Ministério Público e
Polícia Militar, conforme especifica. DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Requerimento: - 42/20, solicita à Concessionária de Rodovias do Interior
Paulista S/A - Intervias a construção de uma rotatória na Rodovia SP-215, na
altura da entrada ao Distrito Industrial "Cosmo Fuzaro", a fim de facilitar o
acesso às empresas localizadas naquela região. LUÍS GUILHERME
PANONE: Requerimento: - 43/20, pede ao Prefeito Municipal que envie a
esta Casa de Leis cópia dos contratos e todas as notas fiscais que foram
pagas referentes ao transporte e a destinação final dos resíduos sólidos
gerados no Município de Descalvado nos últimos 12 meses, conforme
especifica. Indicação: - 144/20, indica ao Poder Executivo que possibilite
alteração da titularidade da conta de água do proprietário do imóvel para o
locatário, permitindo inclusive que tal alteração seja requerida online pelo
corretor devidamente cadastrado e habilitado para tanto. LUIZ CARLOS
VICK FRANCISCO: Requerimentos: - 44/20, 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. - 45/20, solicita à
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social informações sobre a
morosidade no processo de análise dos cadastros e distribuição dos “kits
alimentação” às famílias de baixa renda do nosso Município. REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 145/20, requer ao Prefeito Municipal e
ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos
a construção de área de lazer e convivência no Recanto dos Ipês II, tendo em
vista que no bairro existe uma ampla área do Município destinada a esta
finalidade. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 146/20, indica ao Chefe
do Poder Executivo que reivindique à Cervejaria Ambev a doação de álcool
em gel para ser distribuído às famílias carentes de Descalvado, com vistas ao
combate à pandemia do novo coronavírus. VAGNER BASTO:
Requerimento: - 46/20, reivindica ao Prefeito do Município, Sr. Antonio
Carlos Reschini, que envie a esta Casa de Leis cópia integral do processo de
sindicância realizado para averiguação de atos de irregularidade quanto à
contratação do serviço de transporte de lixo doméstico, conforme específica.
Indicação: - 147/20, sugere ao Chefe do Poder Executivo a realização de
convênio entre a Prefeitura Municipal e a Sicoob Crediguaçu, para que os

tributos municipais possam ser pagos nesta instituição financeira, a fim de
oferecer facilidade e mais esta opção aos cidadãos descalvadenses.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Vagner
Basto; Pr. Adilson Gonçalves; Daniel Bertini; Paulo Afonso Gabrielli Filho;
Luis Guilherme Panone; Diego Rodrigues da Silva; Sebastião José Ricci; e,
por fim, Luiz Carlos Vick Francisco. 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: - 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. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 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. MOÇÃO DE PESAR APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 01/20, de autoria do Vereador Luiz
Carlos Vick Francisco, manifesta profundo pesar à família Sapienza pelo
falecimento do ex-Deputado Estadual Vitor Sapienza, entristecendo não
somente seus familiares e amigos, mas toda a comunidade que lamenta a
perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Em
discussão, o Vereador Vick Francisco usou da palavra para encaminhá-la.
Após, o Vereador Ricci manifestou-se favorável à propositura. Em votação, a
moção foi aprovada por unanimidade de votos. Por fim, o Presidente
informou que, em virtude do feriado de 1º de maio, a pauta será encerrada
nesta quarta-feira, às 16:00 horas, e informou, também, que a próxima
Sessão Ordinária será realizada no dia 04 de maio 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
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