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

29ª Sessão Ordinária
Data: 17 de agosto de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas,
Nesta sessão ordinária novamente esteve ausente o Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................17 de agosto 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; e Vagner Basto.
AUSENTE: 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.
Após um minuto de silêncio, passou a palavra ao 1º Secretário Vereador
Daniel Bertini para leitura do Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES
PRESENTES: - 69/20, autoriza o Poder Executivo a conceder direito de uso
de bem público municipal com fins de doação à Empresa “Huma Transportes
e Logística EPP”, na forma que especifica. - 70/20, dispõe sobre a abertura
de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e visa
abranger o Fundo Municipal do Idoso, com o objetivo de remanejar os
recursos destinados ao Fundo em razão da alteração de Emendas
Impositivas dos Vereadores Luís Guilherme Panone e Daniel Bertini. - 71/20,
autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem público municipal
com fins a doação à empresa “V & S Comercial e Revestimentos Especiais
EIRELI”, na forma que especifica. II - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: 353/20, reivindica ao Prefeito Municipal a volta do atendimento médico
noturno nas Unidades de Saúde da Família – USF’s, em benefício da
população que trabalha durante o dia e só dispõe da noite para ser atendida.
- 354/20, solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, esforços
no sentido de destinar um aparelho de tomografia à Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Descalvado, para que a nossa população tenha
acesso mais rápido a esse exame. - 355/20, pede ao Poder Executivo
Municipal a aquisição de um aparelho de mamografia para a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, de modo que as mulheres de
nossa cidade não precisem se deslocar a outras localidades para realizar

esse importante exame. CARLOS CÉSAR PAIVA: Indicação: - 356/20,
reitera pedido ao Prefeito Municipal para a colocação de alambrado no
“barranco” lindeiro à Via de Acesso “Antonio Benedito Paschoal”, como forma
de evitar a travessia irregular de pedestres até o Jardim Ricardo César,
obrigando-os a utilizarem a passarela “Thereza Corradi Calza”. DANIEL
BERTINI: Requerimento: - 98/20, requer ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio
Carlos Reschini, a desapropriação do imóvel que abrigava o “Nosso Clube”,
em conformidade com a Lei nº 4.115/2017, que regula o procedimento para
aplicação do artigo 1.276 do Código Civil – Instituto do Abandono, na forma
que especifica. DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Requerimento: - 99/20,
solicita às empresas de Plano de Saúde Unimed e São Francisco que
disponibilizem aos seus conveniados atendimento médico 24 horas em
Descalvado, evitando a superlotação do “Pronto Socorro Municipal” no
período noturno e nos finais de semana. Indicações: - 357/20, sugere ao
Chefe do Poder Executivo a criação de um núcleo para microempresas, tais
como funilarias, serralherias, oficinas mecânicas, entre outros, por meio da
doação de pequenas áreas nos setores industriais, situados no Bosque do
Tamanduá e às margens da Rodovia SP-215, como forma de alavancar a
economia da nossa cidade. - 358/20, reivindica ao Prefeito Municipal que
proceda a entrega de mais um kit de alimentação, até o final de agosto, às
famílias dos alunos da rede pública municipal, a fim de garantir a alimentação
adequada destas crianças. LUÍS GUILHERME PANONE: Indicação: 359/20, pede ao Prefeito Municipal que determine a manutenção da área com
campo de areia na Rua Brasil, no Portal dos Coqueiros, fazendo a limpeza do
local, a retirada de móveis inservíveis e a poda das árvores, em prol da
segurança dos moradores daquela região, conforme especifica. LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO: Indicações: - 360/20, indica ao Prefeito
Municipal, em caráter emergencial, providências quanto à limpeza no Bairro
Bosque do Tamanduá, tendo em vista o “abandono” que se encontra aquele
populoso bairro de nosso Município, conforme especifica. - 361/20, reivindica
ao Poder Executivo a desapropriação da área existente ao entorno do Salto
do Pântano, a fim de dotar aquele local de infraestrutura e fomentar o turismo
em nosso Município, que possui elevado potencial para este segmento.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 362/20, solicita à
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a pintura para a demarcação
de mais estacionamentos destinados a motos na Rua Cel. Arthur Whitacker,
no trecho compreendido entre as Ruas Paula Carvalho e Conselheiro Antonio
Prado, a fim de otimizar o espaço e oferecer maior organização e segurança.
- 363/20, sugere ao Poder Executivo a criação de um aplicativo da Prefeitura
Municipal, de modo que, pelo celular, os cidadãos tenham informações sobre
todos os serviços oferecidos, endereços, telefones, horários de atendimento,
dentre outros. Requerimento: - 100/20, solicita à Companhia Paulista de
Força e Luz – CPFL melhorias da iluminação pública na Rua Humberto
Gabrielli, no trecho compreendido entre a Rua Dr. Anastácio Vianna e a Rua
Coronel Arthur Whitaker, bem como da Rua Cônego João Osório, em
atendimento aos anseios dos moradores do Bairro Jardim Belém. REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 350/20, reivindica à Prefeitura
Municipal a instalação de postes com luminárias na Praça Arlindo Mazola,
para que aquele espaço possa ser frequentado em período noturno pelos
moradores da região leste de Descalvado, 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 Azaleias, no
Parque Morada do Sol, a fim de disciplinar o trânsito e evitar acidentes
naquela via pública, conforme especifica. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação: - 364/20, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio
Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que institui o “Programa Banco de Ração”
no Município de Descalvado, com o objetivo de captar doações de ração e

promover sua distribuição e dá outras providências. VAGNER BASTO:
Requerimento: - 101/20, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio
Carlos Reschini e à Procuradoria Geral do Município, que, no tempestivo
prazo legal, informem a este Legislativo qual o critério usado para o
pagamento de precatórios em Descalvado e, ainda, se os mesmos estão
atualizados conforme determinado por sentenças judiciais. Indicação: 365/20, pede ao Chefe do Poder Executivo esforços visando à certificação de
Descalvado como Município de Interesse Turístico – MIT, passo importante
para a promoção e incentivo ao turismo em nossa cidade.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; Luiz Carlos Vick Francisco; Argeu Donizetti Reschini; Luis Guilherme
Panone; Daniel Bertini; Diego Rodrigues da Silva; Sebastião José Ricci; e,
por fim, Pr. Adilson Gonçalves. 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
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE
VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO: - 63/20, dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias dos
Poderes Executivo e Legislativo Municipal, destinados à elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2021 e dá outras providências que
especifica. Por fim, informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada
no dia 24 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.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

