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

19ª Sessão Ordinária
Data: 08 de junho 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 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................08 de junho 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. Na sequência, pediu ao Soberano Plenário um minuto de
silêncio em memória de todas as pessoas do Brasil e do mundo que
morreram vítimas do Coronavírus, em atenção ao pedido do Vereador
Vick Francisco. Após um minuto de silêncio, passou a palavra ao 1º
Secretário Vereador Daniel Bertini para leitura do Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS PARA CONHECIMENTO DO
SOBERANO PLENÁRIO E A QUEM POSSA INTERESSAR: - Ofício n.º
16/2020, da contadora da Câmara Municipal, Vera Lúcia Câmara,
encaminhando o balancete financeiro do mês de maio do corrente
exercício referente às contas deste Legislativo – à disposição dos
Senhores Vereadores e a quem interessar. - Ofício n.º 42/20, do Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia do Decreto
Municipal nº 5.216, de 05 de junho de 2020, que dispõe sobre a Abertura
de Crédito Extraordinário, no valor de R$ 103.905,00 (cento e três mil,
novecentos e cinco reais), devido à necessidade de se aplicar recursos
repassados pela União Federal em ações sociais, destinadas ao combate
da Covid-19. - Ofício n.º 43/20, do Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos
Reschini, encaminhando cópia do Decreto Municipal nº 5.217, de 05 de
junho de 2020, que dispõe sobre a Abertura de Crédito Extraordinário, no
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) devido à
necessidade de proceder-se ao repasse de valores para a Santa Casa de
Misericórdia de Descalvado, nos termos do Convênio nº 07/2020, para
aplicação em ações decorrentes da pandemia do novo Coronavírus. Ofício SF n.º 45/20, do Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini,
encaminhando cópia do Termo de Convênio n.º 07/20 celebrado com a

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, cujo objeto é a contratação de
profissionais necessários para a área de saúde e apoio hospitalar,
aquisição de medicamentos, materiais hospitalares, EPIs, materiais de
consumo, serviços de terceiros, locação de bens móveis e demais itens
pertinentes, visando ações para proteção, combate e tratamento contra o
Covid-19, com a finalidade de adequar instalações hospitalares e
aumentar o reforço do plantão médico. - Ofício SF n.º 77/2020, do
Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia do
Termo de Convênio n.º 11/20 celebrado com a Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia, cujo objeto é aquisição de medicamentos, suprimentos,
insumos e produtos hospitalares para o atendimento adequado à
população na aquisição de equipamentos e pequenas reformas e
adaptações físicas (para aumento da oferta de leitos com suporte de
ventilação mecânica) bem como no respaldo ao aumento de gastos que
as entidades terão com a definição de protocolos específicos para
enfrentar a pandemia de Covid-19. II - PROPOSITURAS LIDAS E A
SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 207/20, indica ao Prefeito Municipal esforços visando à
construção de Unidades de Saúde da Família nos assentamentos da
nossa cidade, com o objetivo de oferecer atendimento médico às pessoas
que residem nas comunidades agrárias. - 208/20, pede ao Prefeito
Municipal, senhor Antonio Carlos Reschini, que estude a viabilidade de
implantar, em Descalvado, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU), em prol da saúde de toda população, conforme
especifica. - 209/20, reitera ao Chefe do Poder Executivo, sr. Antonio
Carlos Reschini, o pedido de implantação de semáforo na Avenida Bom
Jesus, tendo em vista o intenso fluxo de veículos daquela via,
principalmente nos horários de pico. CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação: - 210/20, solicita ao Prefeito Municipal que determine os
serviços de pavimentação asfáltica na Rua Ricardo Brazzaloto,
popularmente conhecida como "Estrada da Gruta", tendo em vista que o
pequeno trecho ainda não dispõe de tal benfeitoria. DANIEL BERTINI:
Requerimento: - 72/20, solicita às operadoras de telefonia que atuam em
Descalvado, Vivo e Claro, a regularização de seus fios em postes da
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, retirando aqueles que se
encontram obsoletos, a fim de garantir o devido ordenamento da rede e
de reduzir a poluição visual. Indicação: - 211/20, requer ao
excelentíssimo Prefeito Municipal, Antonio Carlos Reschini, que determine
a realização de um cadastro de todas as bandas, músicos, artistas e
trabalhadores da cultura descalvadense, a fim de reunir subsídios para o
mapeamento cultural de nosso Município. LUÍS GUILHERME PANONE:
Requerimento: - 73/20, solicita ao Vice-Governador e Secretário de
Governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, providências visando à
retomada dos serviços do Detran-SP, Ciretran, e, consequentemente, dos
Centros de Condutores de Veículos em Descalvado. Indicação: - 212/20,
indica à Secretaria Municipal de Saúde que promova uma campanha de
conscientização, para prevenção e combate à Covid-19, orientando à
população sobre os cuidados necessários para evitar a contaminação.
Pede, ainda, a medição da temperatura das pessoas em espaços
públicos, como a feirinha da praça São Benedito, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento: - 74/20, requer ao
banco Bradesco providências urgentes quanto à falta de caixas para
atendimento na agência de Descalvado, situação que tem causado
prejuízos e transtornos aos clientes e usuários. Indicação: - 213/20, pede

ao Poder Executivo a adoção de medidas a fim de que o caminhão que
realiza a coleta do entulho passe com mais regularidade no Centro e em
todos os bairros, de modo a evitar o acúmulo e garantir a limpeza de
nossa cidade. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 214/20,
reitera ao excelentíssimo Prefeito Municipal pedido para que determine o
término do asfaltamento, bem como a implantação de guias e sarjetas na
Rua Paulo Rusca, em benefício dos moradores do bairro Jardim Paola.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI Indicação: - 215/20, requer à Secretaria
Municipal de Saúde que disponibilize um profissional da área no Terminal
Rodoviário “Juvenal de Souza”, para verificar a temperatura corporal das
pessoas que chegam ao nosso Município, bem como exigir o uso de
máscaras, como forma de identificar possíveis doentes e evitar maior
disseminação do Covid-19 em nossa cidade. VAGNER BASTO:
Indicações: - 216/20, solicita ao Poder Executivo Municipal o calçamento
do canteiro central da Avenida Antonio Garbuio, a fim de oferecer mais
segurança à população, uma vez que esta via apresenta elevado fluxo de
pedestres e de veículos. - 217/20, indica ao Prefeito Municipal que utilize
o prédio do CRAS, situado no bairro Bosque do Tamanduá, para
atendimento, esclarecimento de dúvidas e distribuição de materiais
voltados à prevenção e combate à Covid-19, tendo em vista a grande
distância daquele bairro à região central de nossa cidade.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Daniel
Bertini; Luis Guilherme Panone; Vagner Basto; Luiz Carlos Vick Francisco;
Pastor Adilson Gonçalves; Diego Rodrigues da Silva; e, por fim, Paulo
Afonso Gabrielli Filho. 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
REQUERIMENTO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
ÚNICA VOTAÇÃO E SEM DISCUSSÃO: - Ofício nº 41/20, de autoria do
Prefeito Municipal, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei
n.º 41/20, que 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 à entidade nas ações da Covid-19. O Presidente
submeteu à votação do Plenário a retirada do Projeto n.º 41/20, a qual foi
aprovada por unanimidade de votos. Nesse sentido, o referido projeto foi
retirado de tramitação e será devidamente arquivado neste Legislativo.
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM
VOTAÇÃO EM 2º TURNO: - 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. Antes da votação, o
Presidente informou ao Soberano Plenário que a proposta de Emenda à
Lei Orgânica deve ser discutida e votada em 2 turnos, com interstício
mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas
as votações, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara

Municipal. Lembrou que o Presidente da Câmara vota a proposta de
Emenda à Lei Orgânica, visto que a matéria exige o voto de dois terços.
Lembrou também que a proposta foi votada em 1º turno na 17ª sessão
ordinária, de 27 de maio de 2020, e recebeu a aprovação unânime dos
vereadores. Não havendo oradores inscritos, o Presidente colocou em
votação em 2º turno a Proposta de Emenda à Lei Orgânica, a qual foi
aprovada por unanimidade de votos. Nesse sentido, o Presidente
informou que a Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.º 01/20 será
promulgada pela Mesa Diretora e redundará na Emenda à Lei Orgânica
n.º 09/2020. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: Projeto de Lei n.º 13/20, dispõe sobre abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 186.010,10 e
visa abranger a Divisão de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos, para aplicação em ações do trânsito. Em discussão,
ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto n.º 13/20 foi aprovado por
unanimidade de votos. Projeto de Lei n.º 51/20, dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial no valor de R$ 48.978,00 e visa abranger a
Divisão de Assistência Social – FMAS da estrutura orçamentária, para fins
de repasse re recursos do Terceiro Setor em razão das consequências da
pandemia. Em discussão, ninguém se manifestou. Em discussão,
ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto n.º 51/20 foi aprovado por
unanimidade de votos. Por fim, o Presidente informou que a próxima
Sessão Ordinária será realizada no dia 15 de junho de 2020, segundafeira, com início às 19:00 horas, conforme preconiza o Regimento Interno.
E lembrou a todos que fica proibido, temporariamente, o acesso ao
público em geral às sessões ordinárias e extraordinárias. Mas 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

