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

15ª Sessão Ordinária
Data: 11 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 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................11 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 – CORRESPONDÊNCIA LIDA: Ofício n.º 12/2020, da contadora da
Câmara Municipal, Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete
financeiro do mês de abril referente às contas deste Legislativo – à
disposição dos Senhores Vereadores e a quem interessar. II –
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
DESCALVADO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 01/20, de autoria
dos Vereadores Luís Guilherme Panone, Paulo Afonso Gabrielli Filho,
Reinaldo Rodrigues da Cruz e Vagner Basto, dá nova redação ao inciso
VII do Artigo 14 da Lei Orgânica do Município de Descalvado, vedando a
nomeação para cargos em comissão de pessoas condenadas nas
condições previstas na Lei Federal n.º 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.
III – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 44/20, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 42,91 (quarenta e dois
reais e noventa e um centavos) e visa abranger a Divisão de Educação
Outros da Estrutura Orçamentária. - 45/20, dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial à dotação orçamentária, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) e visa abrande a Divisão de Saúde Outros da
Estrutura Orçamentária. - 46/20, dispõe sobre a abertura de Crédito
Adicional Especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais) e visa abranger a Secretaria de Agricultura e Pecuária da
estrutura orçamentária. IV – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM

ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: 160/20, solicita ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Educação e
Cultura esforços para a construção de uma escola de Ensino
Fundamental no Bairro Bosque do Tamanduá, com o objetivo de atender
às crianças e jovens daquela comunidade, conforme especifica. - 161/20,
requer ao Chefe do Poder Executivo que envide esforços junto à
Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – Intervias para que
seja concedida a isenção da taxa de pedágio para veículos com a placa
de Descalvado, no trecho que interliga Descalvado à cidade de Porto
Ferreira. - 162/20, pede ao Prefeito do Município a instalação das placas
de identificação dos bairros, que foram retiradas para manutenção há
alguns anos e até hoje não foram recolocadas, conforme especifica.
CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 163/20, reivindica ao Prefeito
Municipal que envide esforços visando à instituição, em nosso Município,
da Delegacia de Defesa da Mulher, a fim de oferecer acolhimento e
proteção às vítimas de violência e abuso. DANIEL BERTINI:
Requerimento: - 53/20, requer à Secretaria Municipal de Educação e
Cultura que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis cópia
das notas fiscais referentes aos “kits de alimentação escolar” que estão
sendo distribuídos às famílias dos alunos da rede pública municipal de
ensino, em decorrência da pandemia de Covid-19. LUÍS GUILHERME
PANONE: Requerimento: - 54/20, reitera ao Prefeito do Município pedido
para agendamento de reunião, o mais breve possível, com os
empresários da “Huma Transportes e Logística”, que pretendem expandir
suas atividades, a fim de assegurar que esta nova unidade fique em
Descalvado, dada a necessidade urgente de geração de empregos e
renda para nossa população. Indicação: 165/20, pede à Secretaria
Municipal de Saúde a distribuição de máscaras e de álcool em gel à
população, utilizando para isso as Unidades de Saúde da Família – USFs,
a fim de intensificar as medidas de prevenção e combate ao novo
Coronavírus, visando garantir a proteção dos nossos cidadãos. LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimentos: - 55/20, requer ao Poder
Executivo Municipal informações sobre o repasse de recursos financeiros
do Governo Federal, no valor de R$ 3.771.392,00, para as ações de
enfrentamento do Covid-19 no Município de Descalvado. - 56/20, reitera
pedido ao Prefeito Municipal para o cumprimento da legislação vigente,
que garante aos idosos a gratuidade no transporte coletivo urbano
mediante apresentação da carteira de identidade ou de trabalho, de modo
que não seja mais necessária a apresentação do “passe”. Pede, também,
que o benefício seja estendido aos aposentados por invalidez. Indicação:
- 166/20, pede ao Prefeito Municipal que tome as medidas necessárias
para execução dos serviços de limpeza pública no Município, tendo em
vista a grande quantidade de lixo espalhada pelas vias, espaços públicos
e terrenos particulares, principalmente no Bairro Bosque do Tamanduá e
adjacências. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 167/20,
solicita ao Poder Executivo melhorias no campo de areia localizado na
Rua Brasil, no Bairro Portal dos Coqueiros, com o objetivo de oferecer um
espaço seguro para o lazer e entretenimento das crianças e jovens
daquela região. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 168/20, indica ao
Secretário Municipal de Saúde, Sr. Wander Bonelli, a realização de evento
para comemoração do “Dia Mundial do Doador de Sangue”, que acontece
anualmente no mês de junho, objetivando agradecer aos doadores e
chamar a atenção de outras pessoas para esse ato de grandeza.
VAGNER BASTO: Requerimentos: - 57/20, requer ao Excelentíssimo

Prefeito Municipal, Antonio Carlos Reschini, informações sobre o processo
de compra de área de 40 mil metros quadrados (próximo à empresa La
Rocha) e, ainda, sobre como será feito o ressarcimento ao locatário do
imóvel existente naquela área, conforme especifica. - 58/20, pede ao
Chefe do Poder Executivo e a todas as Secretarias Municipais relação
pormenorizada de todos os veículos adquiridos nos anos de 2017, 2018,
2019 e 2020 pela Municipalidade e, também, as referidas notas fiscais de
compra.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Pr. Adilson Gonçalves;
Luis Guilherme Panone; Sebastião José Ricci; Diego Rodrigues da Silva;
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
O Vereador Daniel Bertini, por questão de ordem, requereu votação em
bloco para os Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo de números
38/20, 26/20 e 20/20 e 39/20. Em votação, todos os vereadores
aprovaram por unanimidade de votos o pedido de votação em bloco.
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO
EM BLOCO: - 38/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
às dotações orçamentárias no valor de R$ 271.428,85, 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; - 26/20, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de
R$ 69.369,09, que visa abranger a Divisão de Educação – EMEI. - 20/20,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária no valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais), que visa
abranger a Divisão de Assistência e Desenvolvimento Social, objetivando
a aquisição de veículo SUV para ações governamentais da Divisão. 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 oito e reais), que visa abranger a Divisão
de Saúde, para aplicação de recurso nas ações de combate ao COVID19. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: -05/20, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves,
insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o
“Dia Municipal dos Colaboradores da Saúde”, a ser comemorado,
anualmente, no dia 20 de março. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 01/20, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, institui, no âmbito da Câmara Municipal de
Descalvado, homenagem aos profissionais de saúde, através da Medalha
“Heróis da Saúde”, na forma que especifica. Por fim, o Presidente
informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 18 de
maio de 2020, segunda-feira, com início às 19:00 horas, conforme
preconiza o Regimento Interno. E ainda lembrou que continua proibido,

temporariamente, o acesso ao público em geral às sessões ordinárias e
extraordinárias, e que a transmissão das sessões será feita normalmente
e ao vivo pelo site www.camaradescalvado.sp.gov.br, no link “TV
Câmara”, e, também, com disponibilização integral pelo canal do YouTube
no dia útil seguinte ao evento, visando assegurar a publicidade e
transparência, tendo por objetivo conter a infecção e propagação do
Coronavírus (COVID – 19). 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

