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Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993

23ª Sessão Ordinária
Data: 06 de julho de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas,
Nesta sessão ordinária esteve ausente apenas o Vereador Diego Rodrigues da
Silva, em razão de problemas de saúde

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................06 de julho de 2020
PRESIDENTE :....................................Sebastião José Ricci
1º SECRETÁRIO:-................................Daniel Bertini
2º SECRETÁRIO:- ...............................Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; 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.
VEREADOR AUSENTE: Diego Rodrigues da Silva
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: - Ofício nº 20/20, da contadora da
Câmara Municipal, srª Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete
financeiro do mês de junho do corrente exercício, referente às contas
deste Legislativo. - Ofício nº 52/20, do Prefeito Municipal, Sr. Antonio
Carlos Reschini, encaminhando cópia do Decreto Municipal nº 5.240, de
30 de junho de 2020, que dispõe sobre a Abertura de Crédito
Extraordinário, no valor de R$ 39.476,29 (trinta e nove mil, quatrocentos e
setenta e seis reais e vinte e nove centavos), devido à necessidade de se
aportar recursos para a folha de pagamento dos funcionários que estão
trabalhando diretamente no combate à Covid-19, mediante repasses da
União. - Ofício nº 54/20, do Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos
Reschini, encaminhando cópia do Decreto Municipal nº 5.242, de 01 de
julho de 2020, que dispõe sobre a Abertura de Crédito Extraordinário no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devido à necessidade de se
aportar recursos para a Vigilância Epidemiológica que está trabalhando
diretamente no combate à Covid-19. II – PROJETOS DE LEI DO PODER
EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 59/20, autoriza o
Poder Executivo conceder direito de uso de bem público municipal com
fins a doação à empresa “Borim & Associados Consultoria Tributária e

Tratamento de Reciclados”, na forma que especifica. - 60/20, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 85.108,43
(oitenta e cinco mil, cento e oito reais e quarenta e três centavos) e visa
abranger a Div. Prev. Ass. Médica à Saúde – FMS da estrutura
orçamentária. - 61/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial no valor de R$ 1.193.291,23 (um milhão, cento e noventa e três
mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos) e visa
abranger a Div. Prev. Ass. Médica à Saúde – FMS, da estrutura
orçamentária. - 62/20, dispõe sobre a alteração da emenda e arts. 1º e 2º
da Lei Municipal nº 4.465, de 18 de junho de 2020, ante a necessidade de
proceder-se à alteração da redação constante da Lei, alterando-se de
crédito adicional especial para crédito adicional suplementar. - 63/20,
dispõe sobre as diretrizes orçamentárias dos Poderes Executivos e
Legislativo Municipal, destinados à elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício de 2021, e dá outras providências que especifica. Após ter sido
considerado de deliberação, o 1º Secretário fez a leitura, na íntegra, da
tramitação da LDO de conformidade com o Regimento Interno. - 64/20, dá
nova redação e insere dispositivos na Lei Municipal nº 3.444, de 07 de
junho de 2011, na forma que especifica. III – MOÇÃO DE APOIO
CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 01/20, de autoria do Vereador
Diego Rodrigues da Silva, manifesta apoio à aprovação do Projeto de Lei
nº 1328/2020 que suspende por 120 dias o pagamento de empréstimo
consignado para quem recebe benefícios previdenciários, servidores e
empregados públicos e do setor privado, devido à pandemia de Covid-19.
IV – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 01/20, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, congratula aos caminhoneiros descalvadenses pela passagem
do seu dia em 30 de junho e enaltece a coragem, garra e importância
destes profissionais para o bom andamento de nossa economia e de
nosso país. V - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS:
PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 259/20, solicita ao
Prefeito Municipal a realização dos serviços de infraestrutura urbana e
asfaltamento nas Ruas João Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da
Matta, João Donizetti Trombini, Irmã Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares
Ferreira Junior, localizadas na parte alta do Bairro Jardim do Lago, em
prol dos moradores daquela região. - 260/20, pede ao Prefeito Municipal a
criação de postos de entrega de máscaras em locais públicos, a fim de
facilitar o acesso dos cidadãos e proteger a saúde de nossa população. 261/20, sugere ao Prefeito Municipal a disponibilização de exames
gratuitos de Covid-19 em locais que registram maior concentração de
pessoas, para a testagem massiva em nossa população, a fim de
evitarmos a propagação do vírus em nosso Município. CARLOS CESAR
PAIVA:Indicação:- 258/20, solicita ao Chefe do Poder Executivo a
construção de área de lazer com campo de areia no Parque Milênio,
visando oferecer lazer e entretenimento à população daquele bairro e de
toda a região leste. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 87/20, requer ao
Chefe do Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis informações
sobre os valores pagos pelo transporte de lixo doméstico, bem como ticket
de pesagem e ticket de transporte alusivos aos seis primeiros meses de
2020 e aponte ainda quem é o responsável pela autorização do
pagamento, conforme especifica. Indicação: - 262/20, reitera pedido ao
Prefeito Municipal visando à instalação de aparelho para a desinfecção de
veículos em todas as entradas do Município de Descalvado, como forma
de prevenção ao Coronavírus. DIEGO RODRIGUES DA SILVA:

Indicação:- 263/20, sugere ao Prefeito Municipal que estude a
possibilidade de adotar medida semelhante à da cidade de São Paulo e,
assim, remunerar os artistas pelas ações culturais realizadas por lives em
Descalvado, em benefício destes profissionais que passam por
dificuldades financeiras neste momento e em apoio ao setor cultural.LUÍS
GUILHERME PANONE:Indicação:- 264/20, reivindica ao Prefeito
Municipal a redução dos valores cobrados aos feirantes que participam da
“Feira Legal”, inclusive, retroagindo ao período em que as atividades
ficaram suspensas, a fim de diminuir o ônus enfrentado por estes
trabalhadores devido à pandemia de Covid-19. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO:Indicações:- 265/20, solicita ao Poder Executivo que
prorrogue o vencimento dos tributos municipais, como IPTU e ISS, por
mais 90 dias, a fim de amenizar os impactos financeiros ocasionados pela
pandemia. - 266/20, sugere ao Poder Executivo local que aproveite este
período em que as Escolas Municipais estão fechadas para revitalizá-las,
fazendo a higienização, reparos e pintura destes imóveis, em benefício
dos estudantes descalvadenses e dos profissionais que atuam nestas
instituições. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicação: - 267/20,
requer ao Prefeito Municipal o deslocamento da Academia ao Ar Livre
“Pedro Benito Mussolini” para o espaço onde existe o Slackpoint, também
na Praça do Lago, tendo em vista que este local já reúne adeptos da
prática esportiva e apresenta maior visibilidade. REINALDO RODRIGUES
DA CRUZ: Indicação: - 268/20, reivindica ao Prefeito Municipal que
determine ao Setor de Obras e Serviços Públicos o calçamento com
bloquetes do canteiro central da Avenida Universitária, no trecho
compreendido entre a Avenida Hilário da Silva Passos e Rua José Rissi.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 269/20, indica à diretora do
Museu Público Municipal que mantenha contato com a família Gaspar,
mantenedora dos arquivos, móveis, aparelhos e outros afins que
pertenceram à Rádio “8 de setembro” e ao serviço de alto-falantes “Nossa
Senhora do Belém” de propriedade do pioneiro na transmissão radiofônica
em Descalvado, senhor Pedro Gaspar, para que algo desse valoroso
patrimônio cultural seja exposto no Museu para conhecimento dos
visitantes. VAGNER BASTO: Indicações:- 270/20, indica à Secretaria
Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos
a limpeza da mata existente defronte à Rua Silvio Sichirolli, bem como de
guias, sarjetas e o desentupimento das bocas de lobo desta via, no Bairro
São Sebastião, em benefício dos moradores daquela região.- 271/20,
reivindica ao Prefeito Municipal a volta do Café da Manhã Solidário, que
foi suspenso no ano de 2014 com a promessa de reestruturação e, até o
momento não foi retomado, tendo em vista que muitos munícipes eram
atendidos pelo programa, sendo-lhes servida a primeira e principal
refeição do dia.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Luis Guilherme Panone;
Paulo Afonso Gabrielli Filho; Vagner Basto; Luiz Carlos Vick Francisco; e,
por fim, Reinaldo Rodrigues da Cruz. 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 1º Secretário informou que não havia propositura para ser votada neste
expediente. Na sequência, o Presidente informou que a próxima Sessão
Ordinária será realizada no dia 13 de julho de 2020, segunda-feira, com
início às 19:00 horas, conforme preconiza o Regimento Interno. Informou
que ainda está proibido, temporariamente, o acesso ao público em geral
às sessões ordinárias e extraordinárias. Disse, ainda, que 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).
Ato contínuo, convidou aos vereadores e à população para participarem
da Audiência Pública que será realizada às 19:00 horas do dia 22 de julho
de 2020, quarta-feira, na Sede deste Poder Legislativo, situada na Rua
Presidente Kennedy, n.º 675 – Bairro Novo Jd. Belém, Descalvado - SP,
para discutir o Projeto de Lei n.º 63/2020, que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, destinados
à elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2021. Informou, na
oportunidade, que o referido Projeto está à disposição de todos os
cidadãos no site institucional www.camaradescalvado.sp.gov.br. Lembrou,
ainda, que populares representando 5%, no mínimo, do eleitorado do
Município poderão apresentar emendas no referido projeto até 27 de julho
de 2020. Disse que maiores informações poderão ser obtidas pelo
telefone (19) 3583.9299. Falou que para fins de prevenção à infecção e à
propagação do novo coronavírus (COVID-19), a referida Audiência
Pública
será
transmitida
on-line
e
ao
vivo
pelo
site
www.camaradescalvado.sp.gov.br (clicar no ícone “TV Câmara”).
Informou que para dúvidas e sugestões durante a realização da audiência
pública, basta ligar no telefone (19) 3583.9299. Disse, por derradeiro, que
a participação da população é fundamental para o fortalecimento da
Democracia. 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 da Câmara Municipal de Descalvado

