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

22ª Sessão Ordinária
Data: 29 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 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................29 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: - 246/20, solicita novamente à
Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize atendimento domiciliar a
idosos que necessitem de cuidados, a fim de evitar que saiam de suas
residências neste momento de pandemia do COVID-19. - 247/20, reitera
ao Poder Executivo o pedido para notificação dos proprietários de
terrenos, para que os mantenham limpos, bem como que proceda a
limpeza dos lotes pertencentes à Municipalidade, assegurando o bemestar e a saúde pública em nossa cidade. - 248/20, solicita ao Prefeito
Municipal que, diante da gravidade deste momento, analise a
possibilidade de fazer o pagamento de salários extras aos coletores de
lixo, tendo em vista a exposição destes servidores que também estão na
linha de frente durante a pandemia do COVID-19. CARLOS CESAR
PAIVA: Indicação: - 249/20, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, a aquisição de uma ambulância dotada de
equipamentos e toda estrutura necessária para o transporte de pacientes
em estado pós-cirúrgico, conforme especifica. DANIEL BERTINI:
Indicação: - 250/20, solicita ao Poder Executivo que entre em contato
com o SEBRAE-SP e com a ETEC “Prof. Jadyr Salles”, a fim de firmar
parceria e disponibilizar apoio e capacitação aos empresários
descalvadenses em razão da crise gerada pela pandemia do Coronavírus.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Indicações: - 251/20, requer ao Chefe
do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, o recapeamento
asfáltico da Rua 28 de Fevereiro, a fim de melhorar a segurança e o
trânsito naquela região, conforme especifica. - 252/20, solicita ao Prefeito
Municipal a instalação de braços com luminárias nos postes do Bairro
Santa Teresinha que ainda estão desprovidos de iluminação, para maior
segurança dos moradores daquela região. LUÍS GUILHERME PANONE:
Requerimento: - 86/20, pede ao Chefe do Poder Executivo que informe a
esta Casa de Leis o motivo pelo qual os servidores municipais que estão
afastados de suas funções, por fazerem parte do grupo de risco do
COVID-19, deixaram de receber a gratificação prevista no Artigo 80-A da
Lei n.º 3370/2010, nos meses de abril e maio. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Requerimento: - 83/20, solicita ao Secretário de Educação
e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, informações sobre a demanda
de vagas não atendidas nas creches municipais, detalhando o número de
crianças na lista de espera de cada unidade escolar, nos anos de 2017,
2018, 2019 e 2020. Indicação: - 253/20, pede ao Prefeito Municipal
empenho para que todas as escolas municipais obtenham o Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), com todas as adaptações
estruturais que se fizerem necessárias, aproveitando este período em que
as unidades escolares estão vazias, em virtude da pandemia do COVID19, conforme especifica. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação: - 254/20, reivindica ao Prefeito Municipal a adoção de medidas
para fomentar a criação de uma cooperativa para os coletores de material
reciclável, visando a regularização das pessoas que fazem este trabalho
no Município de Descalvado. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação: - 255/20, requer ao Chefe do Poder Executivo que determine à
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos
a implantação de guias e sarjetas e o asfaltamento da Rua Luiz Fumagalli,
no Bairro São Sebastião, em atendimento aos anseios dos moradores da
região. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 256/20, reivindica ao
Setor de Comunicação da Prefeitura Municipal que estude a possibilidade
de constar no site institucional e nas redes sociais do Executivo, fotos dos
animais que estão aptos para adoção, bem como que sejam divulgadas
“campanhas de adoção” com o intuito de encontrar interessados.
VAGNER BASTO: Requerimentos:- 84/20, requer ao Prefeito Municipal,
ao Secretário e ao Diretor de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos explicações sobre como é realizada a medição dos
serviços de varrição e limpeza urbana, prestados pela Empresa Jardina,
conforme especifica. - 85/20, reivindica ao Chefe do Poder Executivo e ao
Secretário Municipal de Saúde que enviem a esta Casa de Leis relatório
referente aos testes do COVID-19 realizados por empresas particulares e
pagos pela Prefeitura Municipal. Indicação: - 257/20, indica ao Prefeito
Municipal e à Secretaria de Saúde que façam a testagem para o COVID19 semanalmente nos motoristas da saúde, em virtude do alto risco de
contaminação desses servidores que realizam o transporte de pacientes a
cidades da região.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Daniel Bertini;
Sebastião José Ricci; Luiz Carlos Vick Francisco; Luis Guilherme Panone;
Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e, por fim,
Pastor Adilson Gonçalves. 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, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 24/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
à dotação orçamentária, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), que visa abranger a Divisão de Educação – Merenda, para
atendimentos dos setores Cozinha Piloto e Padaria do Serviço de
Alimentação Escolar. - 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 e Assistência Médica à Saúde – FMS, estrutura
orçamentária para aplicação em ações de saúde pública. 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. É importante lembrar que ainda está
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
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