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

30ª Sessão Ordinária
Data: 24 de agosto 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 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................24 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; 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
- CORRESPONDÊNCIA LIDA: O 1 º Secretário fez a leitura, na íntegra,
do Ofício SF n.º 127/20, do Prefeito Municipal, encaminhando o Balancete
Financeiro da Receita e Despesa referente ao mês de julho de 2019 e,
também, fez a leitura do Ofício n.º 70/20, dando conhecimento ao Poder
Legislativo sobre o Decreto Municipal n.º 5289, de 24 de agosto de 2020,
que dispõe sobre a Abertura de Crédito Extraordinária no valor de R$
118.400,00, tendo em vista a premente necessidade de medidas urgentes
e inadiáveis destinadas ao enfrentamento do Covid-19, considerando a
necessidade de aportar recursos federais para a execução de ações da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e estruturação da
rede em decorrência do Coronavírus. I – PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 71/20, dispõe sobre
a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor
de R$ 716.253,00 (setecentos e dezesseis mil e duzentos e cinquenta e
três reais), que visa abranger a Divisão de Recursos Hídricos, para
complementação das obras da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto.
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 10/20, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, dispõe sobre a afixação de placa informativa contendo o
itinerário e horário do transporte coletivo urbano em todos os pontos de

ônibus, bem como placa ou cartaz nos ônibus informando sobre o direito
de acesso gratuito às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos,
conforme especifica. III – MOÇÃO DE APELO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 03/20, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli
Filho, solicita ao Governo do Estado de São Paulo que o retorno às aulas
presenciais, previsto a princípio para 8 de outubro, ocorra apenas em
2021, em atendimento aos anseios dos alunos, pais, professores,
gestores e profissionais de educação, que ainda não se sentem seguros
em meio à pandemia de COVID-19. IV – PROPOSITURAS LIDAS E A
SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 366/20, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, que disponibilize atendimento noturno no Centro
Odontológico Municipal – “Dr. Alfeo Todescan”, em prol da população que
trabalha durante o dia e só dispõe da noite para ser atendida. - 367/20,
solicita ao Prefeito Municipal a volta do “Café da Manhã Solidário”, que foi
suspenso no ano de 2014 com a promessa de reestruturação e até o
momento não foi retomado, conforme especifica. - 368/20, reitera ao
Chefe do Poder Executivo pedido para implantação da guarda civil
municipal em Descalvado, com o objetivo de reforçar a segurança da
cidade e da nossa população. DANIEL BERTINI: Indicações: - 369/20,
pede ao Prefeito Municipal estudos visando os serviços de melhorias na
rotatória existente na confluência da Avenida Lázaro Timótheo do Amaral
com a Perimetral Cezar Martinelli, com estrutura que possibilite um
trânsito regular e seguro naquele entroncamento. - 370/20, 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 “Marcelo Ferraz de Souza Transportes ME”,
na forma que especifica. - 371/20, reivindica ao Poder Executivo o
recapeamento do estacionamento do Cemitério Municipal, tendo em vista
que o asfalto está deteriorado, com buracos e fissuras que podem causar
acidentes às pessoas que frequentam aquele local, conforme especifica.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Indicação: - 372/20, pede ao Prefeito
do Município que crie em Descalvado um Centro de Referência do
Autismo, para tratamento adequado e diferenciado às crianças de nosso
Município que possuem o transtorno do espectro autista. LUÍS
GUILHERME PANONE: Requerimento: - 102/20, requer ao Chefe do
Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que informe, no tempestivo
prazo legal, o motivo pelo qual as emendas impositivas de 2020
destinadas à entidade DAREVI ainda não foram pagas, conforme
especifica. Indicação: - 373/20, solicita à Prefeitura Municipal que
determine a instalação de bancos bem como os serviços de recuperação
dos canteiros e caminhos da área verde situada entre os Bairros Portal
dos Coqueiros e Parque Vitória, uma vez que o local é muito utilizado pela
população daquela região. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento: - 103/20, requer ao Prefeito Municipal que informe a esta
Casa de Leis se a Estação de Tratamento de Esgoto está efetivamente
em pleno funcionamento, bem como se, com a inauguração da obra,
serão liberadas a instalação de novas empresas e abertura de novos
loteamentos em nossa cidade. Indicação: - 374/20, sugere à Secretaria
Municipal de Saúde que disponibilize uma ambulância específica somente
para o transporte de pacientes suspeitos e confirmados com a COVID-19,
evitando a contaminação das pessoas que utilizam o veículo devido a
outras enfermidades, conforme especifica. PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO: Requerimento: - 104/20, requer ao Prefeito do Município, Sr.

Antonio Carlos Reschini, que explique a razão pela qual o Velório
Municipal “Accácio Rusca” ainda não foi reaberto para uso, visto que a
reforma já foi concluída. 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, também, para oferecer maior segurança aos que
transitam e residem em suas imediações. - 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.
VAGNER BASTO: Indicações: - 375/20, reivindica ao Chefe do Poder
Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a concessão de direito de uso com
fins à doação de bem público municipal à Empresa “Sucatas Chiaratti”, na
forma que especifica. - 376/20, pede ao Poder Executivo que determine a
desinfecção dos prédios públicos semanalmente, principalmente dos
setores da saúde, como forma de combater a disseminação do COVID -19
e preservar a saúde e a vida dos servidores e munícipes. - 377/20, requer
ao Presidente da Câmara Municipal que oficie à Intervias e à Arteris S/A,
solicitando informações sobre a falta de atendimento aos andarilhos na
Rodovia SP-215, uma vez que essas pessoas que transitam a pé colocam
em risco sua vida e também dos condutores e passageiros de veículos,
conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Reinaldo Rodrigues da
Cruz; Vagner Basto; Luiz Carlos Vick Francisco; Luis Guilherme Panone;
Paulo Afonso Gabrielli Filho; 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
RETIRADA DE TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI APROVADA POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO: o Prefeito Municipal
encaminhou ao Legislativo o Ofício n.º 71/20, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n.º 09/2020, que dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) e visa abranger a
Divisão e Supervisão de Projetos e Obras Públicas, tendo como
justificativa a reanálise da distribuição das dotações. Não houve
discussão. Em votação, o Soberano Plenário aprovou por unanimidade de
votos o pedido de retirada de tramitação do referido projeto. Nesse
sentido, o Projeto de Lei n.º 09/2020 será devidamente arquivado neste
Legislativo. MOÇÃO DE APELO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 03/20, de autoria do
Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, solicita ao Governo do Estado de
São Paulo que o retorno às aulas presenciais, previsto a princípio para 8
de outubro, ocorra apenas em 2021, em atendimento aos anseios dos
alunos, pais, professores, gestores e profissionais de educação, que ainda
não se sentem seguros em meio à pandemia de COVID-19. Em
discussão, o Vereador Vick Francisco manifestou-se favorável à
propositura, concedendo aparte ao Vereador Pr. Adilson, também a favor.

Em votação, a Moção foi aprovada por unanimidade de votos.
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: Projeto de Lei n.º 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.
Projeto de Lei n.º 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. PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 71/20, dispõe sobre a abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 716.253,00 (setecentos e dezesseis mil,
duzentos e cinquenta e três reais) que correrá por conta do Contrato
L.A.L. 6378 firmado com a Desenvolve SP (Agência de Fomento do
Estado de São Paulo) referente à operação de crédito autorizada pela Lei
4189/2018, e visa abranger a Divisão de Recursos Hídricos, da estrutura
orçamentária, visando a aquisição de novas bombas com capacidade de
tratamento suficiente para atender as vazões atual e futura, sendo duas
unidades, uma em funcionamento e, a outra, reserva, além de outras
melhorias para atender tanto a parte elétrica quanto a questões de
segurança operacional e a inibição de acesso de animais nas lagoas, na
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na forma que especifica. Em
discussão, o Vereador Basto manifestou-se, concedendo aparte aos
Vereadores Vick Francisco e Pr. Adilson. Em votação, o Soberano
Plenário aprovou por unanimidade de votos o Projeto de Lei n.º 71/2020.
Por fim, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 31 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

