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

25ª Sessão Ordinária
Data: 20 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 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................20 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 - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 285/20, reitera solicitação à
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito, visando à instalação de
redutor de velocidade na Rua Egydio Prevatto, defronte à “Creche
Gustavo Sichirolli Guimarães”, no Bairro Alto da Boa Vista, em prol da
segurança dos que transitam pelo local. - 286/20, requer à Prefeitura
Municipal de Descalvado que providencie a instalação de placas
informativas acerca da proibição da utilização de fogos de artifício e
artefatos pirotécnicos com efeito sonoro ruidoso, como estouros e
estampidos em nossa cidade, a fim de dar maior publicidade a esta lei. 287/20, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, que estude a possibilidade de doar área de terras à empresa
Júnior Vidros, conforme especifica. ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações: - 288/20, pede à COMUTRAN – Comissão Municipal de
Trânsito a instalação de redutor de velocidade na Rua Coronel Manoel
Leme, defronte ao Velório Municipal, em prol da segurança das pessoas
que transitam naquelas imediações. - 289/20, indica ao Chefe do Poder
Executivo que determine a colocação de um redutor de velocidade na
Avenida Pio XII, próximo ao cruzamento com a Rua Plínio Facchini, com o
objetivo de disciplinar o trânsito de veículos naquele trecho. - 290/20,

solicita ao Prefeito Municipal que inicie estudos no sentido de ampliar a
segunda via da Avenida Pio XII, também no trecho da Praça São
Sebastião, de modo que os motoristas não precisem mais fazer o
contorno pela praça para continuar trafegando pela avenida. CARLOS
CESAR PAIVA: Indicação: - 291/20, reitera pedido ao Prefeito Municipal
de Descalvado, Antonio Carlos Reschini, para que disponibilize médico
geriatra na Rede Municipal de Saúde, em prol dos idosos que necessitam
dessa especialidade médica, tão importante na atualidade. DANIEL
BERTINI: Indicação: - 304/20, sugere ao Secretário Municipal de Saúde
a distribuição de kits de medicamentos que têm sido usados no
tratamento à Covid-19, às Unidades de Saúde da Família e ao Pronto
Socorro Dr. Victorio Amadeu Casati, de modo que os pacientes atendidos
com síndrome gripal já voltem para a casa com a medicação e não haja a
necessidade de circularem pela cidade, dando início ao tratamento de
forma prática e evitando eventuais contaminações. DIEGO RODRIGUES
DA SILVA: Indicações: - 292/20, reivindica ao Prefeito Municipal que ao
fazer nova contratação de empresa de seguran ça, passe a incluir
vigilantes no Paço Municipal, no Almoxarifado e na Praça do Lago, com o
objetivo de reforçar a segurança do patrimônio público. - 303/20, indica ao
Secretário Municipal de Educação e Cultura a gravação e disponibilização
de videoaulas pelos professores para auxiliar os pais com as atividades
educacionais de seus filhos em casa, conforme especifica. LUÍS
GUILHERME PANONE:Indicação: - 293/20, pede ao Poder Executivo
que proceda a entrega de um kit de alimentação completo aos alunos das
entidades assistenciais de nosso Município durante a pandemia, para
garantir o atendimento às necessidades nutricionais das crianças neste
período. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Indicações: - 294/20,
solicita ao Prefeito do Município que realize parcerias com empresas
agrícolas locais para que estas cedam maquinários a serem utilizados na
desinfecção das ruas, de modo a aumentar o alcance e intensificar esta
medida, tão importante no combate à Covid-19. - 295/20, sugere ao
Prefeito Municipal a expansão das feiras livres para todos os bairros do
nosso Município, com o objetivo de fomentar a venda dos pequenos
produtores rurais e, também, oferecer a toda população o acesso a
alimentos frescos e de qualidade. - 296/20, reivindica à Secretaria
Municipal de Saúde que aplique os testes de Covid-19 também nos
familiares de quem for diagnosticado com a doença, a fim de evitar a
expansão do vírus em nosso Município e de preservar a saúde de nossa
população. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: - 297/20, requer à
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos o recapeamento asfáltico do Bairro Jardim Paola, uma
vez que as ruas daquela região se encontram em péssimas condições e
necessitam de melhorias urgentes. - 298/20, reivindica à Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos o
recapeamento asfáltico da Rua 24 de Outubro, no trecho compreendido
entre a Avenida Bom Jesus e a Rua José Ferreira, para maior segurança
dos cidadãos que transitam no local. REINALDO RODRIGUES DA
CRUZ: Requerimento: - 90/20, requer à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos que informe a esta Casa de Leis qual o
montante arrecadado com as tarifas de água nos últimos doze meses,
bem como qual é a destinação dada a esses recursos financeiros.
Indicação: - 299/20, solicita ao Poder Executivo providências visando à
substituição das bombas que retiram água das Represas Calmon e
Rosário para o abastecimento de nossa cidade, colocando equipamentos

novos com o objetivo de evitar interrupções no fornecimento, conforme
especifica. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação:
- 300/20, indica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que
divulgue junto às empresas estabelecidas no Município a portaria da
Secretaria Especial da Previdência do Trabalho que, durante o período da
pandemia, deixa de considerar fraude a recontratação de funcionários
demitidos sem justa causa no período de 90 dias. VAGNER BASTO:
Requerimento: - 91/20, requer ao Prefeito Municipal, ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos e ao Secretário de Esportes que
enviem cópias de documentos contendo o pedido de medição das etapas
da obra, as autorizações subscritas pelo engenheiro responsável
aprovando cada medição, bem como as notas fiscais referentes aos
pagamentos de cada uma das medições, referentes à construção do
Campo de Futebol Society no Centro de Lazer do Trabalhador. Pede,
ainda, cópia de todos os documentos alusivos ao termo aditivo no valor de
R$ 75.182,85; Indicações: - 301/20, indica ao Prefeito Municipal a
construção de um aterro sanitário para destinação dos resíduos sólidos,
domésticos e comerciais (classe II B), dentro da Legislação Ambiental,
com o objetivo de proporcionar economia aos cofres públicos; - 302/20,
pede ao Prefeito Municipal que realize as devidas melhorias para o
enquadramento de Descalvado no padrão necessário para obter o ICMS
Ecológico, a fim de trazer mais recursos financeiros para nosso Município
e, também, para a preservação do meio ambiente.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Vagner
Basto; Daniel Bertini; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Sebastião José Ricci;
Luiz Carlos Vick Francisco; Pr. Adilson Gonçalves; Diego Rodrigues da
Silva; 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
MOÇÃO DE APOIO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 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.
Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, a Moção n.º 01/20 foi
aprovada por unanimidade de votos. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO: - 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.
O autor da moção, Vereador Vick, fez uso da palavra para encaminhá-la à
votação, ocasião em que pediu para transmitir um vídeo no projetor do
Plenário. Feito isto e não havendo mais oradores inscritos, o Presidente
colocou a Moção n.º 01/20 em votação, a qual foi aprovada por
unanimidade de votos. Por fim, o Presidente convidou à população e a
quem possa interessar, para participar da Audiência Pública que será
realizada às 19:00 horas do dia 22 de julho de 2020, nesta quarta-feira, na

Sede deste Poder Legislativo, 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. Disse 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, e enfatizou que a
participação da população é fundamental para o fortalecimento da
Democracia. Informou, também, que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 27 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

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

