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

Ata da 28ª Sessão Ordinária, de 10 de agosto de 2020, que foi
suspensa ao final da Ordem do Dia, para reabertura e continuação às
18:00 h do dia 17 de agosto de 2020
Nesta sessão ordinária esteve ausente apenas o Vereador Reinaldo
Rodrigues da Cruz.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 10
DE AGOSTO DE 2020, QUE FOI SUSPENSA AO FINAL DA ORDEM DO
DIA, PARA REABERTURA E CONTINUAÇÃO ÀS 18:00 HORAS DO
DIA 17 DE AGOSTO DE 2020.
DATA:- ......................10 de agosto de 2020, com início às 19:00 horas
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; e Vagner Basto.
AUSENTE: Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz.
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. E, também, em memória das vítimas da explosão ocorrida
recentemente em Beirute, no Líbano. Antes de passar a palavra ao 1º
Secretário, o Presidente agradeceu, em nome da Câmara Municipal, o
pesquisador Mario Sebastião Bonitatibus por ter presenteado o Legislativo
com o livro “Ontem, Hoje e Sempre Descalvado”, de sua nobre autoria. E
disse que esta obra é de vital importância para preservação da memória
de nosso povo. Após, passou a palavra ao 1º Secretário Vereador Daniel
Bertini para leitura do Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Ofício n.º 24/20, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete
financeiro do mês de julho do exercício corrente, referente às contas deste
Legislativo. A seguir, o Presidente pediu ao 2º Secretário para entregar a
cada um dos vereadores fotocópia do Ofício G.V. 19/20, de autoria do
Vereador Vagner Basto, que foi encaminhado ao Prefeito Municipal, e,
também, fotocópia da Resposta (protocolada sob n.º 026264) do Sr.

Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, por seu advogado que a
subscreve, protocolada hoje (10/8/2020) na Câmara Municipal, em
reposta ao Ofício G.V. 19/20, para conhecimento de todos. Na sequência,
a pedido do Presidente, o 1º Secretário fez a leitura, na íntegra, do Ofício
G.V. 19/20 e da referida Resposta do Sr. Prefeito Municipal. Frisa-se que
durante a leitura foram projetados no telão do Plenário o referido Ofício
GV n.º 19/20 e a Resposta do Prefeito Municipal, para todos tomarem
ciência. II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 68/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 149,90 (cento e quarenta
e nove reais e noventa centavos), que visa abranger a Divisão de
Recursos Hídricos, visando à devolução de taxa referente a serviços de
mudança de cavalete de hidrômetro recolhido no exercício anterior. III –
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 09/20, de autoria do Vereador Daniel Bertini, insere no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado a “Prova
Pedestre Nossa Senhora do Belém”, a ser realizada, anualmente, no dia
07 de setembro. IV - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: 337/20, solicita ao Prefeito Municipal a adoção de medidas visando à
instalação de uma base do Corpo de Bombeiros na cidade de
Descalvado, a fim de oferecer mais segurança aos nossos cidadãos. 338/20, pede ao Chefe do Poder Executivo que providencie a instalação
de câmeras de segurança em pontos estratégicos do Município de
Descalvado, com intuito de auxiliar no combate à criminalidade. - 339/20,
indica ao Poder Executivo que centralize o atendimento de pacientes
suspeitos e confirmados com a Covid-19 em uma unidade específica,
visando o tratamento adequado dessas pessoas e também evitando a
disseminação do vírus em outros locais, conforme especifica. DANIEL
BERTINI: Requerimento: - 96/20, requer à Secretaria de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos esclarecimentos acerca das interrupções constantes
no abastecimento de água nos bairros São Sebastião, Novo São
Sebastião, Parque Universitário I e II e Parque Morada do Sol, bem como,
que informe quais providências estão sendo tomadas para resolver o
problema. Indicação: - 340/20, reencaminha ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei que dá nova
redação ao Inciso II, do Artigo 2º da Lei nº 3.904, de 27 de fevereiro de
2.015, que institui o Programa de auxílio transporte aos cursos
profissionalizantes, universitários e pré-vestibulares a alunos residentes
no Município de Descalvado, a fim de estender o benefício aos estudantes
com idade superior a 14 (quatorze) anos. DIEGO RODRIGUES DA
SILVA: Indicação: - 341/20, indica ao Prefeito Municipal e a Secretaria de
Saúde que adotem a utilização de um “Kit Covid”, que consiste em
medicamentos e suplementos vitamínicos que estão sendo utilizados para
o tratamento da doença em fase inicial, a exemplo da cidade de LajeadoRS, que diminuiu consideravelmente os índices de mortalidade por Covid19 após a adoção de tais medidas, conforme especifica. LUÍS
GUILHERME PANONE: Indicações: - 343/20, solicita ao Prefeito
Municipal que, com base nas ações adotadas pela Prefeitura Municipal de
São Paulo, adote em Descalvado os mesmo procedimentos, ficando a
critério dos pais o retorno dos alunos às aulas presenciais, conforme
especifica. - 344/20, requer ao Poder Executivo a limpeza da Avenida
Antonio Garbuio, bem como o asfaltamento de sua segunda via e a
construção de ciclovia e calçamento, uma vez que a região é muito

utilizada pelos descalvadenses para a prática de corrida, caminhada e
ciclismo. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Indicações: - 345/20,
sugere ao Poder Executivo a criação de um Fundo Municipal de Incentivo
ao Esporte, a fim de oferecer apoio aos atletas descalvadenses que
desejam dedicar-se profissionalmente às competições, conforme
especifica. - 346/20, solicita ao Poder Executivo a manutenção e o retorno
das atividades do Centro de Convivência do Idoso “Dona Pina Sapienza”,
situado no bairro Santa Cruz, bem como a instalação de aparelhos de
academia ao ar livre naquele espaço, para o uso da população da terceira
idade. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 347/20,
solicita ao Prefeito do Município, Antonio Carlos Reschini, o agendamento
de reunião, o mais breve possível, com os empresários da Zagarollo
Papéis e Embalagens Ltda, para que estes possam apresentar o projeto
de expansão de suas atividades, de modo a assegurar que esta nova
unidade fique em Descalvado, dada a necessidade urgente de geração de
empregos para nossa população. - 348/20, pede ao Poder Executivo a
criação de um itinerário para o caminhão que realiza a coleta de galhos,
entulhos e inservíveis em nosso município, a fim de que nossos cidadãos
conheçam a periodicidade e saibam quando este importante serviço vai
passar por cada bairro. - 349/20, requer à Prefeitura Municipal que seja
feita a devida manutenção das luminárias da Rua Antonio Cirelli, tendo em
vista que existem inúmeras lâmpadas queimadas neste local, em prejuízo
de nossa população. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: 350/20, reivindica à Prefeitura Municipal a instalação de postes com
luminárias na Praça Arlindo Mazola, a fim de que o espaço possa ser
frequentado pelos moradores da região leste de descalvado também no
período noturno e para oferecer maior segurança àquela região. - 351/20,
pede à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a implantação de
redutor de velocidade na Rua das Azaléias, no Parque Morada do Sol, a
fim de disciplinar o trânsito e evitar acidentes naquela via pública,
conforme especifica. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Requerimento: - 95/20,
requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos investimentos na
contratação de recursos humanos para a unidade de Descalvado com o
objetivo de repor colaboradores que se aposentaram e de levar os
serviços a todos os bairros de nossa cidade. VAGNER BASTO:
Requerimento: - 97/20, requer ao Chefe do Poder Executivo e ao Chefe
do setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal que informem a
esta Casa de Leis quais os critérios adotados para a análise dos
atestados médicos que garantem o abano às faltas dos servidores
municipais. Indicação: - 352/20, reivindica ao Prefeito Municipal e ao
Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos
que façam o fechamento com alambrados ou gradis da área verde
existente no bairro Bosque do Tamanduá, evitando o acúmulo lixo e
garantindo maior segurança dos moradores daquela região, conforme
específica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Luis Guilherme Panone;
Luiz Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Pr. Adilson
Gonçalves; Diego Rodrigues da Silva; Sebastião José Ricci; Daniel
Bertini; e, por fim, Argeu Donizetti Reschini. 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, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM
BLOCO: O Vereador Bertini solicitou votação em bloco do Projeto de Lei
n.º 61/20, que 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; Projeto de Lei n.º
66/20, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 4.780,00 (quatro mil setecentos e oitenta
reais), que visa abranger a Divisão de Educação – MDE – CEI, para
atender o Programa Brasil Carinhosos – Apoio a Creches; e Projeto de Lei
n.º 67/20, que 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. Em votação, todos os vereadores presentes aprovaram o
pedido de votação em bloco. O Presidente abriu o prazo para os
vereadores inscreverem-se a favor ou contra os referidos projetos. Em
discussão, o Vereador Vick Francisco manifestou-se acerca do Projeto n.º
61/20, concedendo aparte ao Vereador Basto. Em votação em bloco, os
Projetos 61/20, 66/20 e 67/29 foram aprovados por unanimidade de votos
dos vereadores presentes. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO: - 53/20, dá nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei nº
4.450, de 13 de maio de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial às dotações orçamentárias que especifica. PROJETO
DO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 08/20, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado o “Dia Municipal do Motoboy”, a ser
comemorado, anualmente, no dia 27 de julho. SUSPENSÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA PARA VOTAÇÃO DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N.º 02/20, DE AUTORIA DAS COMISSÕES DE JUSTIÇA
E REDAÇÃO E ORÇAMENTO E FINANÇAS, QUE DISPÕE SOBRE A
REJEIÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
DESCALVADO, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017: O Vereador
Basto, por questão de ordem, disse que em 04 de agosto de 2020
encaminhou o Ofício GV n.º 19/2020 ao Prefeito Municipal, questionandolhe sobre as 14 determinações do Tribunal de Contas, referentes às
Contas de 2017 da Prefeitura Municipal. Disse que, no entanto, a
Resposta do Prefeito não atendeu aos questionamentos feitos por ele.
Assim, pediu à Mesa Diretora, com base no Artigo 102, inciso III, do
Regimento Interno, seja a presente sessão ordinária suspensa até às
18:00 horas do dia 17 de agosto de 2020, para que o Prefeito Municipal
possa elucidar se as 14 determinações do Tribunal de Contas foram
atendidas, a fim de posteriormente votar o Projeto de Decreto Legislativo
n.º 02/20, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Orçamento e
Finanças, que dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal
de Descalvado, do exercício financeiro de 2017. Em razão disso, o

Presidente disse que a Mesa Diretora entende que o Plenário é o órgão
deliberativo e soberano da Câmara Municipal. Nesse sentido, colocou em
votação o pedido do Vereador Basto para suspenção desta sessão. Os
Vereadores Bertini, Gabrielli Filho, Panone, Basto, Vick Francisco e Pr.
Adilson votaram a favor da suspensão. Já os Vereadores Rodrigues da
Silva, Reschini e Paiva votaram contra a suspensão. Assim, o pedido de
suspensão foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Diante
disso, o Presidente suspendeu a presente sessão. E convocou os
senhores vereadores para a reabertura e continuação desta sessão
ordinária, a realizar-se no dia 17 de agosto de 2020, às 18:00 horas. No
ensejo, o Presidente notificou o Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos
Reschini, presente no Plenário, que esta sessão ordinária está suspensa
e será reaberta às 18:00 horas do dia 17 de agosto de 2020, para votação
do referido Projeto de Decreto Legislativo n.º 02/20. Por fim, o Presidente
informou que a 29ª Sessão Ordinária será realizada no dia 17 de agosto
de 2020, às 19:00 h, e lembrou a todos que fica proibido,
temporariamente, o acesso ao público em geral às sessões ordinárias e
extraordinárias. Disse 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). Assim, 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

