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

20ª Sessão Ordinária
Data: 15 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 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................15 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 - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON
GONÇALVES: Indicações: - 218/20, indica à Prefeitura Municipal a criação de
uma Campanha de Combate ao Racismo, em apoio a luta dos negros contra o
preconceito e ao movimento de indignação que vêm ocorrendo em diversos países.
- 219/20, solicita ao Poder Executivo que intensifique a higienização dos veículos
pertencentes a frota municipal, bem como dos terceiros que realizam o transporte
público, contribuindo com as medidas de combate ao COVID-19. - 220/20, sugere à
Secretaria de Educação e Cultura que no retorno das aulas presenciais
disponibilize máscaras aos alunos da rede municipal, até que haja uma vacina
contra o novo coronavírus, conforme especifica. ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação: - 221/20, indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos
Reschini, a instalação de “ecopontos” em diversas regiões de nossa cidade, como
forma de incentivar a população a descartar corretamente o lixo inorgânico.
CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 222/20, reivindica ao Poder Executivo que
aumente a oferta de transporte aos moradores da zona rural do nosso Município,
com horários variados, beneficiando os munícipes das regiões mais distantes.
DANIEL BERTINI: Requerimento: - 75/20, requer ao Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Descalvado, Valdecir Luís

Marcolino, que envie a esta Casa de Leis cópias das licenças ambientais das
empresas “Reciclatom” e “Fontanini Entulho”, que realizam o descarte de resíduos
sólidos no Município de Descalvado. Indicação: - 223/20, indica à Prefeitura
Municipal que dê início a um programa de testes do COVID-19, por amostragem,
visando o levantamento e mapeamento da doença em Descalvado, nos moldes do
está sendo realizado na cidade de São Carlos, por meio do projeto “Testar para
Cuidar”, conforme especifica. DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Requerimento: 76/20, solicita ao Poder Executivo informações sobre a conclusão das obras da
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. Pede, ainda, o efetivo funcionamento
daquele local, com urgência, possibilitando a expansão do município e seu
desenvolvimento econômico pós-pandemia. Indicações: - 224/20, requer ao
Prefeito Municipal a instalação de ponto de ônibus, com assentos e cobertura, na
Praça “Jardim Velho”, para acomodação da população que aguarda o transporte
público naquele local. - 225/20, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine o
reparo do pavimento asfáltico das ruas dos bairros Jardim Colonial, Vila Brasil e
Vila São Jorge, para maior segurança dos moradores e transeuntes. LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento: - 77/20, requer à empresa São
Francisco Saúde que disponibilize pronto atendimento 24 horas na unidade de
Descalvado, de modo que os conveniados ao plano de saúde não precisem mais
fazer uso do “Pronto Socorro Municipal” no período noturno e nos finais de semana.
Indicações: - 226/20, solicita à Prefeitura Municipal de Descalvado providências
para a aquisição de um mamógrafo, a fim de facilitar o acesso das descalvadenses
a este importante exame. - 227/20, reitera pedido ao Poder Executivo para o
pagamento de adicional ao salário dos servidores municipais que estão
desempenhando suas funções na linha frente durante a pandemia do COVID-19 e
continuam o atendimento direto ao público. 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. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação: - 228/20, pede ao Poder Executivo o calçamento lateral de parte da
Avenida Antonio Fregonese, para que seja utilizado para atividades esportivas e
recreativas pelos moradores dos bairros Santa Cruz, Bela Vista, Jardim Paola e
Recanto do Cisne. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 229/20,
pede à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a instalação de redutor de
velocidade na Rua Antonio Idem, no bairro Bosque do Tamanduá, a fim de
disciplinar o trânsito naquele local. - 230/20, solicita à Secretaria de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos que realize a pintura e manutenção das caixas d’água nos
bairros, bem como de suas instalações nas Represas Calmon e Rosário, visando a
conservação dos locais, conforme especifica. VAGNER BASTO: requerimentos: 78/20, requer ao Prefeito Municipal, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de
Administração cópia de todos os cupons fiscais de abastecimento dos veículos da
saúde, referentes aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 (até o mês de maio),
conforme específica. - 79/20, solicita ao Chefe do Poder Executivo e a Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social que enviem a esta Casa de Leis a relação
pormenorizada das famílias que foram beneficiadas com a doação de “kits de
alimentação”, bem como que informe quais os critérios adotados para a
distribuição, conforme especifica. Indicação: - 231/20, reivindica ao Prefeito
Municipal que flexibilize a abertura das academias e afins, incluindo-as no Decreto
Municipal, desde que respeitadas às medidas de segurança, em benefício da saúde
física e mental da nossa população, conforme especifica.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; Daniel Bertini; Luiz Carlos Vick Francisco; Argeu
Donizetti Reschini; Vagner Basto; e, por fim, Luis Guilherme Panone. 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 Ricci solicitou votação em bloco para os Projetos de Lei de
autoria do Poder Executivo números 48/20, 50/20, 55/20, 56/20 e 57/20.
Em votação, o Soberano Plenário aprovou por unanimidade de votos o
pedido de votação em bloco. Ato contínuo, o Vereador Basto, por questão
de ordem, requereu votação em regime de urgência especial para a
Moção de Apelo n.º 01/2020, de sua autoria, prestando, para tanto, as
devidas justificativas. Em vista disso, o Presidente abriu o prazo de 30
segundos para os vereadores se inscrevem 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. Logo após, o Presidente pediu para votar os projetos em bloco,
conforme adiante. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO EM BLOCO: - Projeto de Lei n.º 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 de serviços da atenção
básica; - Projeto de Lei n.º 50/20, dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial no valor de R$ 67.040,00 e visa abranger a Divisão de
Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS da Estrutura
Orçamentária, com o objetivo de repassar recursos para fazer frente a
despesas no combate ao Covid-19; - Projeto de Lei n.º 55/20, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no
valor de R$ 360.805,00 que visa abranger a Divisão de Prevenção e
Assistência Médica à Saúde – FMS, alterando a fonte de aplicação
objetivando uma melhor classificação contábil; - Projeto de Lei n.º 56/20,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária no valor de R$ 25.765,90 que visa abranger a Divisão de
Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS, alterando a fonte de
aplicação, objetivando uma melhor classificação contábil; - Projeto de Lei
n.º 57/20, dá nova redação ao Artigo 2º da Lei n.º 4456, de 20 de maio de
2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial às dotações
orçamentárias que especifica. MOÇÃO DE APELO APROVADA POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: Após a votação dos projetos acima,
passou-se à votação da Moção de Apelo n.º 01/2020, apelando ao
Excelentíssimo Coronel PM Fernando Alencar Medeiros, Comandante
Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como ao Coronel
PM Carlos Alberto Machado, Comandante do Comando de Policiamento
do Interior – 3, para que intercedam junto ao 38º Batalhão da PM/I de São
Carlos, para que o Cabo PM João Ricardo de Campos, recém transferido
para São Carlos, retorne à 3ª Cia. da Polícia de Descalvado, e continue

desenvolvendo o seu brilhante trabalho à frente do PROERD. Nesse
sentido, o Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para a
Comissão de Justiça e Redação emitir parecer. Decorrido o prazo,
declarou a sessão reaberta. Logo após, abriu o prazo de 30 segundos
para os vereadores inscreverem-se a favor ou contra a moção. Em
discussão, o Vereador Bertini manifestou-se a favor da moção. Na
sequência, o Vereador Basto fez uso da palavra para encaminhar a
moção à votação, concedendo aparte ao Vereador Panone, também a
favor. Em votação, a Moção de Apelo n.º 01/20 foi aprovada por
unanimidade de votos. Por fim, o Presidente informou que a próxima
Sessão Ordinária será realizada no dia 22 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

