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

16ª Sessão Ordinária
Data: 18 de maio de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas
Nesta sessão ordinária esteve ausente apenas o Vereador Argeu Donizetti
Reschini, em virtude de problema de saúde.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................18 de maio de 2020
PRESIDENTE :....................................Sebastião José Ricci
1º SECRETÁRIO:-................................Daniel Bertini
2º SECRETÁRIO:- ...............................Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Diego
Rodrigues da Silva; Luis Guilherme Panone; Luiz Carlos Vick
Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
e Vagner Basto.
VEREADOR AUSENTE: Argeu Donizetti Reschini
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 – COMUNICADO LIDO: - Foi protocolado na Câmara Municipal o Requerimento nº
53/2020, subscrito pelos Vereadores Vagner Basto, Daniel Bertini, Luís Guilherme Panone
e Paulo Afonso Gabrielli Filho, solicitando a instauração e constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito – CPI, para investigação de todo o procedimento adotado pela
Prefeitura Municipal de Descalvado na contratação das empresas Ademir Comércio de
Peças Automotivas Ltda. ME, Alcaide Auto Center Ltda. ME, Evandro A. de O. Machado,
José Francisco Navas ME, Peripato Guerra e Cia. Ltda. ME, RL Remoções e Locações
Eirelli, Sebastião Navas EPP e Silvana B. Gonçalves EPP, perfazendo o valor total de R$
2.616.930,07 (dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e trinta reais e sete
centavos) supostamente com dispensa de licitação, em possível descumprimento da Lei
de Licitações, conforme especifica. II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 48/20, 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 Saúde, para fins de incremento temporário do custeio dos
serviços de atenção básica. III – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 169/20, indica à
Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize locais apropriados para que a população
possa realizar o descarte de máscaras, evitando a contaminação dos coletores de lixo e a
disseminação do novo coronavírus para outros locais. - 170/20, pede ao Poder Executivo,
por meio de triagem da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a concessão

de um auxílio emergencial para compra de gás às famílias em situação de vulnerabilidade
social. - 171/20, solicita ao Chefe do Poder Executivo a criação de uma Campanha de
Conscientização, Prevenção e Combate aos incêndios no período de estiagem, em prol do
meio ambiente e da saúde da nossa população. CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: 172/20, reivindica ao Prefeito Municipal a construção de quadra com cobertura e estrutura
necessária para a prática de badminton no Parque Morada do Sol, em benefício dos
praticantes do esporte. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 59/20, requer ao Poder
Executivo informações sobre o imóvel da antiga Cooperativa Agrícola Mista do Vale do
Mogi-Guaçu, que foi cedido em comodato à Prefeitura Municipal, conforme a Lei n.º
4.062/17, com o objetivo de centralizar diversos serviços naquele espaço, gerando
economia aos cofres públicos, porém, até o presente momento não foi
utilizado.Indicações:- 173/20, reivindica ao Poder Executivo a criação de legislação
específica para a regularização da coleta de material reciclável no Município de
Descalvado, com o devido cadastramento das pessoas que realizam este trabalho e o
suporte necessário para a venda dos materiais, conforme especifica.- 174/20, indica ao
Prefeito Municipal que entre em contato com o SEBRAE, com o objetivo de buscar suporte
para que os micro e pequenos empresários da nossa cidade possam enfrentar a crise
econômica ocasionada pela pandemia do Covid-19.DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:Indicação:- 180/20, reivindica ao Prefeito Municipal que inicie a testagem para
detectar o Covid-19 nos profissionais da saúde, assim que houver o primeiro caso
confirmado da doença no Município de Descalvado, como forma de preservar a saúde e a
segurança das pessoas que estão na linha de frente no combate a pandemia.LUÍS
GUILHERME PANONE:Requerimentos:- 60/20, solicita ao Presidente da Câmara
Municipal que o site desta Casa de Leis passe a veicular informações sobre quais
emendas impositivas feitas pelos Vereadores foram atendidas ou não pelo Poder
Executivo, a fim de oferecer ainda mais transparência quanto aos atos da gestão pública à
nossa população.- 61/20, pede ao Chefe do Poder Executivo relação pormenorizada
contendo todos os produtos ou insumos adquiridos pela Prefeitura Municipal de
Descalvado para uso no combate à pandemia do novo Coronavírus, com a descrição do
número do empenho, número do contrato, valor e modalidade de licitação empregada.62/20, reivindica ao Prefeito Municipal que envie a esta Casa de Leis informações
referentes ao transporte e à destinação final dos resíduos sólidos gerados no Município de
Descalvado, conforme especifica.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimento:63/20, requer às agências bancárias do Município de Descalvado a ampliação do horário
de atendimento ao público, de modo a evitar aglomeração de pessoas e diminuir os
prejuízos à população. Indicações: - 175/20, pede ao Poder Executivo o pagamento de
adicional ao salário dos servidores municipais que estão desempenhando suas funções na
linha de frente durante a pandemia do Covid-19. Pede, ainda, o repasse de recursos à
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado para que o benefício seja
estendido também aos seus funcionários. - 176/20, reitera à Secretaria Municipal de
Saúde pedido de criação de um telefone local, direto e personalizado, para informações,
dúvidas ou solicitação de atendimento quanto ao Coronavírus, a fim de facilitar a
comunicação de nossa população e evitar que saiam de suas residências. PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicação: - 177/20, pede ao Prefeito Municipal que
disponibilize o Kartódromo “Ayrton Senna” para a realização de cultos religiosos no
sistema drive-in, no qual as famílias assistem às celebrações religiosas sem sair dos
carros, conforme especifica. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Requerimento: 64/20, requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que passe a atender aos
moradores do Bairro Parque Universitário II, realizando a entrega de correspondências em
suas residências, tendo em vista os transtornos que os moradores vêm enfrentando em
decorrência da falta desse serviço. Indicação: - 178/20, solicita ao Chefe do Poder
Executivo a aquisição de luz ultravioleta que facilita a localização de escorpiões, para uso
do Serviço de Controle de Vetores, a fim de equipar estes profissionais para visitas às
casas. VAGNER BASTO: Indicação: - 179/20, solicita ao Prefeito Municipal a instalação

de câmeras de segurança na entrada de todas as Unidades Básicas de Saúde, como
medida de controle do fluxo de pacientes e funcionários, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Luis Guilherme Panone; Sebastião
José Ricci; Daniel Bertini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Pr. Adilson
Gonçalves; Luiz Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho;
Vagner Basto; 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
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO: O Vereador Daniel
Bertini, por questão de ordem, requereu votação em bloco para os
Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo de números 40/20, 44/20,
45/20 e 46/20. Em votação, todos os vereadores presentes aprovaram por
unanimidade de votos o pedido de votação em bloco. Após, o 1º
Secretário fez a leitura dos pareceres. Em discussão, o Vereador Vick
Francisco manifestou-se acerca dos projetos. Em votação, foram
aprovadas por unanimidade de votos dos vereadores presentes as
seguintes proposituras: Projeto de Lei n.º 40/20, dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
93.189,83, que visa abranger a Divisão de Saúde para aplicação de
recursos nas ações da Covid-19; Projeto de Lei n.º 44/20, dispõe acerca
da abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor
de R$ 42,91 e visa abranger a Divisão de Educação Outros da Estrutura
Orçamentária; Projeto de Lei n.º 45/20, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
20.000,00 e visa abranger a Divisão de Saúde Outros da Estrutura
Orçamentária; Projeto de Lei n.º 46/20, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
6.000,00 e visa abranger a Secretaria de Agricultura e Pecuária da
Estrutura Orçamentária. Por fim, o Presidente informou que a próxima
Sessão Ordinária será realizada no dia 25 de maio de 2020, segundafeira, com início às 19:00 horas, conforme preconiza o 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

