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

27ª Sessão Ordinária
Data: 3 de agosto de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas,
Nesta sessão ordinária esteve ausente o Presidente da Câmara Municipal, Sr.
Sebastião José Ricci, pois nesta data foi submetido a um procedimento renal.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................3 de agosto de 2020
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO :..........Pr. Adilson Gonçalves
1º SECRETÁRIO:-................................Daniel Bertini
2º SECRETÁRIO:- ...............................Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: 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.
AUSENTE: Presidente Sebastião José Ricci
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente declarou aberta a presente sessão ordinária e informou a
todos que o Presidente Sebastião José Ricci ausentou-se em razão de
que, na data de hoje, foi submetido a um procedimento renal. Desejou
melhoras ao Presidente Ricci. Na sequência, convidou o Vereador Daniel
Bertini para ler um texto da Bíblia. Após a leitura, 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 – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 67/20, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 226.700,00 (duzentos e vinte e seis mil e
setecentos reais) e visa abranger a Divisão de Administração para
aplicação de recursos arrecadados. II– MOÇÃO DE APLAUSO E
RECONHECIMENTO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 02/20, de
autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, manifesta
reconhecimento e gratidão à “Terraverde Casa Branca Concessionária
John Deere” que gentilmente cedeu a Descalvado tratores a serem
utilizados na desinfecção das ruas para o combate ao Coronavírus,
demonstrando generosidade e empatia com o povo de nosso Município. III
- PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 318/20, reivindica ao Poder
Executivo a criação de um “Disque-Queimadas”, canal de denúncias

disponível 24 horas à população, com o intuito de coibir a prática de
queimadas, que tanto prejudica o meio ambiente e também a saúde de
nossos cidadãos. - 319/20, encaminha ao Chefe do Poder Executivo
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre reserva de vagas para egressos do
sistema penitenciário na prestação de serviços com fornecimento de mão
de obra para o Município de Descalvado, conforme especifica. - 320/20,
solicita ao Prefeito Municipal a nomeação da atual Diretora de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Maria Cristina Castiglioni, para o cargo de
Secretária Municipal da referida Pasta, em virtude do excelente trabalho
realizado, desempenho e comprometimento já demonstrados. CARLOS
CÉSAR PAIVA: Indicação: - 321/20, requer ao Prefeito Municipal a
construção de um Centro Comunitário no Bairro Bosque do Tamanduá,
para realização de programas, projetos e serviços voltados às crianças,
jovens e idosos daquela região. DANIEL BERTINI: Indicações: - 322/20,
reitera à Comissão Municipal de Trânsito (COMUTRAN) a necessidade da
destinação de vagas de estacionamento para deficientes defronte ao
Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso” para facilitar o acesso e
locomoção desses cidadãos. - 323/20, reivindica à Prefeitura Municipal
que seja intensificada a fiscalização de caminhões de entulhos, restos de
construção, galhos e folhas, visto que muitos destes veículos não utilizam
tela ou lona para proteção e acabam deixando detritos nas vias. DIEGO
RODRIGUES DA SILVA: Indicação: - 324/20, solicita ao Chefe do Poder
Executivo a substituição das lâmpadas do campo de futebol do CLT
“Daltayr Anacleto Pozzi” por led, visando à melhoria da iluminação e à
economia que será gerada aos cofres públicos, conforme especifica. LUÍS
GUILHERME PANONE: Indicações: - 325/20, reivindica ao Poder
Executivo a abertura e asfaltamento de rua entre a Rua das Rosas e a
Rua José Brambilla, interligando assim o Bairro Morada do Sol ao Parque
Universitário II. - 326/20, reitera ao Chefe do Poder Executivo a
distribuição de um “Kit Bebê”, contendo produtos de higiene básica como
fraldas, lenços, shampoo, condicionador, sabonete, creme dental e
pomada, às crianças matriculadas nas creches municipais, como forma de
amenizar os custos das famílias de baixa renda neste período de
pandemia. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Indicações: - 327/20,
solicita ao Poder Executivo que proceda os serviços de manutenção na
iluminação pública das Praças “Celso Aparecido Assoni” e “São
Sebastião”. Pede, ainda, que por meio da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social seja realizado o acolhimento dos moradores de
rua que migraram do Jardim Velho para a Praça São Sebastião. - 328/20,
pede à Prefeitura Municipal que elabore um decreto com o objetivo de
perdoar as multas de estabelecimentos notificados/autuados por estarem
funcionando durante a pandemia, a fim de diminuir o impacto financeiro
destes cidadãos, que sem poder trabalhar enfrentam dificuldades
econômicas. - 329/20, solicita ao Chefe do Poder Executivo que edite um
Decreto Municipal proibindo o retorno às aulas presenciais até o final do
ano letivo de 2020, tanto para a Rede Municipal de Ensino quanto para as
escolas particulares, para preservar a saúde de nossos alunos,
professores e funcionários e evitar um crescimento ainda mais expressivo
do número de casos de COVID-19 em Descalvado. PAULO AFONSO
GABRIELLI FILHO: Indicações: - 330/20, reivindica à Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos o
recapeamento asfáltico da Rua Luiza Pinese Bortoletto, no Bairro Bosque
do Tamanduá, para maior segurança dos cidadãos que transitam ou
residem naquela região. - 331/20, pede à Prefeitura Municipal que

intensifique a limpeza do Bairro Jardim Paraíso, em especial, das vias
existentes no trecho compreendido entre a Rua Anselmo Cassamasso e a
Avenida Independência, já que a sujeira na região tem causado
transtornos aos moradores e providências precisam ser tomadas.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 332/20, solicita à
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos o calçamento com bloquetes no passeio público da Rua
Hugo Pereira de Abreu, logo após a ponte existente no local, a fim de
oferecer estrutura e segurança para o trânsito de pedestres. - 333/20,
pede à Prefeitura Municipal providências visando à instalação de grades
de proteção no entorno dos tanques da Estação de Tratamento de
Esgoto, para promover mais segurança e evitar que animais e até
pessoas caiam nestes tanques. VAGNER BASTO: Indicações: - 334/20,
indica ao Prefeito Municipal, Antonio Carlos Reschini, a instalação de
estrutura de captação de energia solar nos prédios públicos que registram
maior consumo, visando à economia de recursos públicos e a redução do
impacto ambiental, a partir da produção de energia limpa e sustentável,
conforme especifica. - 335/20, sugere ao Chefe do Poder Executivo que
realize estudos visando à mudança da forma de fechamento das “bocas
de lobo”, tendo em vista que o mecanismo adotado atualmente é passível
de entupimento e aglomeração de lixo, fato que gera transtornos a toda
nossa população. - 336/20, indica ao Prefeito Municipal a venda dos
vidros alocados na Horta Municipal e o aproveitamento dos recursos
levantados para a compra de materiais a serem usados no combate à
COVID-19.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Pastor Adilson Gonçalves; Daniel
Bertini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luiz Carlos Vick Francisco; Diego
Rodrigues da Silva; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Vagner Basto; 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 APLUSOS E RECONHECIMENTO APROVADA POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 01/20, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta
reconhecimento e gratidão ao ilustríssimo Coronel Valdemir Guimarães
Dias pelos 33 anos dedicados à carreira militar, sempre com garra,
dedicação e comprometimento à proteção de nossos cidadãos e da ordem
pública. Em discussão, o Vereador Vick Francisco usou da palavra para
encaminhar sua propositura à votação. Após, em votação, a Moção n.º
01/20 foi aprovada por unanimidade de votos. MOÇÃO DE
RECONHECIMENTO E GRATIDÃO APROVADA POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 02/2020, de
autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, manifesta
reconhecimento e gratidão à “Terraverde Casa Branca Concessionária
John Deere” que gentilmente cedeu a Descalvado tratores a serem
utilizados na desinfecção das ruas para o combate ao coronavírus,
demonstrando generosidade e empatia com o Povo de nosso Município.
Por fim, informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia

10 de agosto 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.

PASTOR ADILSON GONÇALVES
Presidente em exercício

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

