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

21ª Sessão Ordinária
Data: 22 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 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................22 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 – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 49/20, do Prefeito Municipal,
Sr. Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia do Decreto Municipal nº
5.221, de 15 de junho de 2020, que dispõe sobre a Abertura de Crédito
Extraordinário, no valor de R$ 488.355,60 (quatrocentos e oitenta e oito
mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), dada a
necessidade de se aportar recursos para a folha de pagamento dos
funcionários que estão trabalhando diretamente no combate ao Covid-19,
mediante repasses da União. II – PROJETO DE LEI DO PODER
EXECUTIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 58/20, dispõe sobre
a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) e visa abranger a Divisão Prevenção de Assistência Médica à
Saúde – FMS, da estrutura orçamentária, para aplicação em ações de
saúde pública. III - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: 232/20, solicita à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a pintura
de faixa de pedestres na Avenida das Flores, no Parque Morada do Sol,
próximo à “Sucatas Chiaratti”, como forma de garantir a segurança das
pessoas que fazem aquela travessia. - 233/20, reivindica ao Poder
Executivo que utilize os recursos financeiros que seriam gastos com a

“Festa de Setembro”, para o pagamento de salários extras aos servidores
da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia da Covid19. - 234/20, indica à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a
instalação de redutor de velocidade na Rua Egydio Prevatto, próximo à
“Creche Gustavo Sichirolli Guimarães”, no Bairro Alto da Boa Vista, em
prol da segurança dos que transitam pelo local. CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação: -235/20, pede ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos
Reschini, estudos visando à reconstrução da rotatória existente na
confluência da Avenida Lázaro Timótheo do Amaral com a Perimetral
Cezar Martinelli, com estrutura que possibilite um trânsito regular e seguro
naquele entroncamento. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 80/20,
requer ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, explicações
sobre as razões pelas quais o sistema de câmeras de
videomonitoramento ainda não está funcionando efetivamente em nosso
Município. Indicação: - 236/20, reivindica ao Chefe do Poder Executivo
informações sobre o andamento para a certificação de Descalvado como
Município de Interesse Turístico – MIT, passo importante para a promoção
e incentivo ao turismo em nossa cidade. DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicação: - 237/20, requer ao Chefe do Poder Executivo que, com
urgência, tome providências visando à instalação de um alambrado na
lateral da mata existente no Recanto dos Ipês 2, na Rua Abílio Paludetti, a
fim de trazer maior segurança aos moradores daquele bairro. LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento: - 81/20, requer às
autoridades e aos Bancos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil,
Santander, Banco Bradesco e Banco Itaú, providências urgentes quanto à
falta de caixas para atendimento nas agências locais, situação que tem
causado transtornos aos clientes e usuários, dada a morosidade no
atendimento, em prejuízo aos direitos dos cidadãos. Indicações: - 239/20,
solicita à Prefeitura Municipal de Descalvado redução no percentual
referente ao plano de saúde descontado mensalmente dos salários dos
servidores públicos municipais, entre aqueles funcionários com salários
menores, a fim de reduzir o impacto na renda familiar e assegurar-lhes
melhor qualidade de vida. - 240/20, requer ao Chefe do Poder Executivo o
aumento de mais R$ 100,00 (cem reais) no Auxílio Alimentação dos
servidores públicos municipais, em reconhecimento aos serviços
prestados pelo funcionalismo.PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação: - 241/20, indica à COMUTRAN medidas urgentes visando à
diminuição da velocidade dos veículos que transitam pela Avenida
Independência, no trecho compreendido entre as Ruas Anselmo
Cassamasso e Maestro Francisco Todescan, para maior segurança do
trânsito naquela região. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações: - 242/20, encaminha ao Chefe do Poder Executivo
Anteprojeto de Lei que disciplina o funcionamento do Programa Aluguel
Social no âmbito do Município de Descalvado, define a finalidade,
desenvolvimento e demais requisitos necessários para sua concessão, e
dá outras providências. - 243/20, requer ao Poder Executivo a
desapropriação de áreas visando efetuar a ligação entre a Rua João
Fernando Vila e a Chácara Pantanal, para facilitar a rotina dos cidadãos
que vivem naquela região. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: - 244/20, indica ao
Prefeito Municipal que estude a possibilidade de criar uma cartilha
turística denominada “Rota das Capelas”, com fotos de capelas e igrejas
existentes na zona rural, de forma a levar ao conhecimento da população
o riquíssimo patrimônio arquitetônico, religioso e cultural existente no
nosso Município. VAGNER BASTO: Requerimento: - 82/20, reivindica ao

Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que, no
tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis cópia integral do
certame licitatório nº 2020/000019, para fins de exercer o papel
fiscalizatório, conforme especifica. Indicação: - 245/20, indica ao Prefeito
Municipal e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos a limpeza da
totalidade das Avenidas Independência e Descalvado e da Rua Maestro
Francisco Todescan, tendo em vista a grande quantidade de mato nestes
locais.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Pr. Adilson Gonçalves; Daniel Bertini;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Diego Rodrigues da Silva; Vagner Basto;
Luiz Carlos Vick Francisco; Argeu Donizetti Reschini; 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
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 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. Por fim, o Presidente informou
que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 06 de julho de
2020, segunda-feira, 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
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