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

14ª Sessão Ordinária
Data: 04 de maio 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 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................04 de maio 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 – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 40/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 93.189,83 (noventa e
três mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), que visa
abranger a Divisão de Saúde para aplicação de recursos nas ações da
COVID-19. - 41/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), que visa abranger a Divisão de Saúde, para aplicação de recursos
através de repasse a entidade nas ações da COVID-19. - 42/20, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que visa abranger a
Divisão de Recursos Hídricos para pagamento de energia elétrica,
telefonia e tarifas bancárias. - 43/20, dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 161.436,00
(cento e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais), que visa
abranger a Divisão de Recursos Hídricos, para pagamento de tecnologia
da informação. II – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: 149/20, solicita ao Chefe do Poder Executivo que diante da gravidade
deste momento, analise a possibilidade de melhorar a remuneração dos
servidores que atuam nas áreas de risco, fazendo o pagamento de
salários extras durante o período da pandemia do COVID-19.- 150/20,

pede ao Prefeito Municipal a volta do atendimento médico noturno nas
Unidades de Saúde da Família – USF’s, em benefício da população que
trabalha durante o dia e só dispõe da noite para ser atendida. - 151/20,
reitera ao Poder Executivo pedido para implantação de uma “Creche do
Idoso” que ofereça atendimento médico, entretenimento, dentre outras
atividades sadias e necessárias para manter a qualidade de vida na
terceira idade. ARGEU DONIZETTI RESCHINI: Indicação: - 152/20,
indica ao Prefeito Municipal que determine o reajuste dos repasses de
recursos financeiros realizados às entidades assistenciais do nosso
Município, com o mesmo percentual que será concedido aos servidores
municipais, em virtude dos relevantes serviços que prestam à nossa
comunidade. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 153/20, solicita ao
Chefe do Poder Executivo a colocação de cobertura e bancos em frente à
USF “Maria Martins Kastein – Vó Maria”, no Bairro Parque Morada do Sol,
com o objetivo de oferecer mais conforto aos munícipes que utilizam o
local. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 47/20, pede ao Prefeito
Municipal relação contendo todos os materiais estocados no prédio da
antiga Tapelux, como mesas, carteiras, lousas escolares, freezer,
armários de ferro e demais itens ali presentes, conforme especifica.48/20, requer às agências bancárias e casas lotéricas do Município de
Descalvado medidas para evitar a aglomeração de pessoas que vem
ocorrendo diariamente, com o objetivo de contribuir com as políticas de
distanciamento social que estão sendo adotadas em todo o mundo, em
virtude da pandemia do novo coronavírus. Indicação: - 154/20, indica à
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que estude a
possibilidade de implantar redutores de velocidade na Avenida
Descalvado, no trecho entre a Igreja “Nossa Senhora Aparecida” até o
final da via, a fim de disciplinar o trânsito naquele local. DIEGO
RODRIGUES DA SILVA: Requerimento: - 49/20, requer seja oficiado à
Empresa PPA – Portas e Portões Automáticos colocando o Município de
Descalvado à disposição para tratativas acerca de possível concessão de
área em distrito industrial, para ampliação de suas atividades e,
consequentemente, geração de mais empregos à nossa população.
Indicação: - 148/20, indica ao Prefeito Municipal, Antonio Carlos
Reschini, que determine ao setor competente que mantenha acesas
durante a noite as luzes da Praça Luiz Celso Antonio (“Praça do Lago”) e
os holofotes do Kartódromo “Ayrton Senna”, bem como que proceda a
conclusão da limpeza iniciada naquele local, em atendimento às
postulações dos nossos munícipes. LUÍS GUILHERME PANONE:
Indicações: - 155/20, solicita ao Chefe do Poder Executivo a distribuição
de um “Kit Bebê”, contendo produtos de higiene básica como fraldas,
shampoo, condicionador, sabonete, creme dental e pomada, às crianças
matriculadas nas creches municipais, como forma de amenizar os custos
das famílias de baixa renda neste período de pandemia.- 156/20,
reivindica ao Prefeito Municipal a concessão de novo prazo para
regularização de imóveis comerciais e residenciais localizados na zona
urbana do Município de Descalvado enquadrados na Lei n.º 4.263/2018,
na forma que especifica. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento: - 50/20, requer ao Chefe do Poder Executivo que envie a
esta Casa de Leis cópia de todos os orçamentos e notas fiscais referentes
a aquisição dos “Kits de Alimentação” que estão sendo distribuídos às
famílias de baixa renda, para o exercício do papel fiscalizatório.
Indicação: - 157/20, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de
Educação e Cultura que reavaliem a distribuição dos kits de alimentação

escolar junto aos pais dos alunos, de modo que as refeições possam ser
retiradas nas escolas, diariamente, em forma de “marmitex”. REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 158/20, solicita ao Poder Executivo
que aproveite a reforma que está sendo realizada na EMEI Prof.º Mário
Franceschini, no Jardim Belém, e determine a instalação de forro naquele
imóvel. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Requerimento: - 51/20, requer à
Secretaria de Estado da Saúde providências urgentes para a reposição
dos medicamentos de alto custo aos municípios, evitando-se, assim,
prejuízos à saúde das pessoas que deles necessitam. VAGNER BASTO:
Requerimento: - 52/20, requer ao Prefeito Municipal, à Secretaria de
Administração e à Procuradoria Geral do Município explicações sobre o
crescente número de processos de contratações de serviços realizados
pela Prefeitura Municipal por meio da modalidade de dispensa de
licitação, conforme especifica. Indicação: - 159/20, reivindica à Prefeitura
Municipal que providencie com maior frequência a coleta de materiais
inservíveis e entulhos nas residências e terrenos abandonados, com foco
na prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da
dengue. Pede, também, a notificação dos proprietários de terrenos sujos e
com mato alto.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Luiz Carlos Vick
Francisco; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Vagner Basto; Diego Rodrigues
da Silva; Sebastião José Ricci; Paulo Afonso Gabrielli Filho; 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
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA ESPECIAL: o Vereador Basto, por questão de ordem,
requereu votação em regime de urgência especial para votação do Projeto
de Lei n.º 42/20, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) visando abranger a divisão de
recursos hídricos para pagamento de energia elétrica, telefonia e tarifas
bancárias, prestando, para tanto, as devidas justificativas. O Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se manifestarem a favor
ou contra o pedido de regime de urgência especial. Ninguém se
manifestou. Em votação, o pedido de regime de urgência especial foi
aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Presidente suspendeu a
sessão por 10 minutos para as comissões emitirem parecer. Decorrido o
prazo, o Presidente reabriu a sessão. O 1º Secretário fez a leitura dos
pareceres. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, o
Soberano Plenário aprovou o Projeto de Lei n.º 42/20 por unanimidade de
votos, em regime de urgência especial. PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 05/20, autoriza o Poder Executivo a firmar
convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
São Paulo – DER/SP, para o desenvolvimento de programa de reformas
nas estradas vicinais da região. O 1º Secretário fez a leitura dos

pareceres. Após, em fase de discussão, o Vereador Vick Francisco se
manifestou, concedendo aparte ao Vereador Panone, favorável à matéria.
Em votação, o Projeto n.º 05/20 foi aprovado por unanimidade de votos,
em única discussão e votação. Por fim, o Presidente informou que a
próxima sessão ordinária será realizada no dia 11 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

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

