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

24ª Sessão Ordinária
Data: 13 de julho 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 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................13 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; 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 – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 02/20, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco,
congratula à Sicoob Crediguaçu pelo excelente trabalho executado no setor
financeiro em prol da coletividade, levando com orgulho o nome de Descalvado
para várias cidades do Estado de São Paulo e também pela iniciativa de acolher a
reforma do “Jardim Velho”, um cartão postal da nossa cidade. II – 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. III PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 272/20, reitera ao Poder Executivo
pedido para implantação de uma “Creche do Idoso”, que ofereça atendimento
médico, entretenimento, dentre outras atividades sadias e necessárias para manter
a qualidade de vida na terceira idade. - 273/20, requer ao Executivo que estude a
possibilidade de instituir no Município de Descalvado a Guarda Mirim, com o
objetivo de acolher, preparar e motivar os jovens cidadãos para a prática do bem,
da ordem e da cidadania. - 274/20, reitera ao Chefe do Poder Executivo o pedido
de implantação da Guarda Municipal em Descalvado, com o objetivo de reforçar a
segurança da cidade e da nossa população, conforme especifica. CARLOS

CESAR PAIVA: Indicação: - 275/20, reitera pedido ao Prefeito Municipal para
que realize a urbanização da Praça do Cerrado, situada no Parque Morada do Sol,
como forma de oferecer um local adequado para o lazer dos moradores daquele
bairro. DANIEL BERTINI: Indicação: - 276/20, solicita à Secretaria Municipal
de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos o recapeamento da
Rua Orderigo Gabrielli, para maior segurança dos motoristas e pedestres. 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
benefício destes profissionais que passam por dificuldades financeiras neste
momento e em apoio ao setor cultural. LUÍS GUILHERME PANONE:
Indicação: - 277/20, encaminha anteprojeto de lei ao Chefe do Poder Executivo
regulamentando o exercício das atividades de ‘Food Truck', ‘Food Bike' e ‘Food
Cart' no Município de Descalvado, na forma que especifica. LUIZ CARLOS
VICK FRANCISCO: Requerimentos: - 88/20, requer à Empresa Realidade
Transporte e Turismo e à Prefeitura Municipal de Descalvado que expliquem por
quais motivos o transporte coletivo deixou de funcionar aos finais de semana, em
prejuízo da população que depende dos ônibus para se locomover. - 89/20, solicita
ao Prefeito Municipal informações sobre o assalto ocorrido no Paço Municipal
recentemente, como o valor subtraído e as providências que serão tomadas para
intensificar a segurança do dinheiro público e dos servidores municipais,
conforme especifica. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: 278/20, pede ao Prefeito Municipal, por meio do setor competente, a elevação da
“valeta” existente no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua Goiás, no
Jardim Albertina, para maior segurança no trânsito de veículos. - 279/20,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Antonio Carlos Reschini, providências
quanto à Rua José Ricci, no bairro São Sebastião, visando à instalação de
iluminação e a colocação de guias, sarjetas e asfalto, a fim de dotar aquela região
da devida infraestrutura. - 280/20, pede ao Prefeito Municipal que determine a
instalação de redutor de velocidade na Rua Indalécio Calza, no bairro Bosque do
Tamanduá, visando garantir a segurança dos cidadãos daquele populoso bairro.
VAGNER BASTO: Indicações: - 281/20, solicita ao Prefeito Municipal a
limpeza e manutenção da área verde existente no bairro Bosque do Tamanduá,
evitando a proliferação de animais peçonhentos, em prol da saúde e segurança dos
moradores daquela região, conforme especifica. - 282/20, reivindica ao Poder
Executivo que estude a viabilidade para a contratação de vigilante para o Paço
Municipal, visando à segurança do patrimônio público e dos servidores que
prestam serviços naquele local. - 283/20, encaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei que autoriza
concessão de direito de uso com fins à doação de bem público municipal à
empresa “Maxlub Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda”, na forma que
especifica.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Pastor Adilson Gonçalves; Vagner Basto;
Diego Rodrigues da Silva; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luiz Carlos Vick
Francisco; 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
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 60/20, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor
de R$ 85.108,43 e visa abranger a Divisão de Prevenção de Assistência Médica à
Saúde – FMS, da estrutura orçamentária - 62/20, dispõe sobre a alteração da
ementa e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 4465, 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. PROJETO DE
LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 64/20, dá nova redação e insere
dispositivos na Lei Municipal n.º 3444, de 07 de junho de 2011, que dispõe sobre
a criação do Fundo Municipal de Cultura de Descalvado (FMCD) na forma que
especifica. Em discussão, o Vereador Bertini manifestou-se favorável ao projeto.
Em votação, o Projeto n.º 64/20 foi aprovado por unanimidade de votos. Por fim,
o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 20 de
julho de 2020, segunda-feira, com início às 19:00 horas, conforme preconiza o
Regimento Interno. Lembrou, ainda, que está proibido, temporariamente, o acesso
ao público em geral às sessões ordinárias e extraordinárias. Informou, outrossim,
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). 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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