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

33ª Sessão Ordinária
Data: 14 de setembro 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 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................14 de setembro 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, 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: - 74/20, dispõe sobre a criação do Sistema de Controle
Interno do Município de Descalvado, na forma que especifica. - 75/20,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$
567,28 (quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) e visa
abranger a Divisão de Finanças, da estrutura orçamentária, para fins de
restituição do IPVA e multas por infração à legislação de trânsito. II –
MOÇÃO DE APELO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 04/20, de
autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, manifesta apelo à Caixa
Econômica Federal para que intensifique as medidas de segurança em
virtude da pandemia de Covid-19 em suas agências, evitando a
aglomeração de pessoas e disseminação do vírus, bem como reveja seus
protocolos de atendimento, fortalecendo o compromisso com a saúde e
bem-estar de seus clientes. III - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: 394/20, pede ao Poder Executivo, por meio de triagem da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a concessão de
auxílio para compra de gás às famílias em situação de vulnerabilidade
social. - 395/20, solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos
Reschini, a concessão de direito de uso com fins à doação de bem público
municipal à empresa “RM Construções Ltda.”, na forma que especifica.396/20, reivindica ao Poder Executivo a destinação dos recursos
financeiros que seriam utilizados nas festividades de setembro para

aquisição de um aparelho de mamografia, de modo que as mulheres da
nossa cidade não precisem se deslocar a outras localidades para realizar
esse importante exame. DANIEL BERTINI:Indicação:- 397/20, pede ao
Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a concessão
de direito de uso com fins à doação de bem público municipal à Empresa
de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos
Automotores Motor Tech.LUÍS GUILHERME PANONE:Indicação:398/20, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a alteração do horário da
coleta de lixo para o período noturno, com o objetivo de minimizar os
efeitos do calor aos coletores, bem como os impactos no trânsito. Pede,
ainda, o fornecimento regular de uniformes com faixa refletiva para a
proteção
desses
servidores.LUIZ
CARLOS
VICK
FRANCISCO:Requerimentos:- 107/20, solicita ao Prefeito Municipal que,
com máxima urgência, efetue a limpeza do antigo “Nosso Clube”, a fim de
evitar a propagação do Aedes Aegypti naquela região. Requer, também,
que o Prefeito informe qual a pretensão do Poder Executivo com relação
àquele espaço, uma vez que poderia ser aproveitado para a criação de
um novo centro de lazer para a população.- 108/20, requer ao Prefeito do
Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que explique por quais razões
o Velório Municipal ainda não foi reaberto após a reforma, uma vez que
aparentemente já foi concluída.Indicação:- 399/20, reitera pedido à
Prefeitura Municipal de Descalvado para que libere e delimite área de
interesse público para que sejam colocados brinquedos infantis doados
pela iniciativa privada, a fim de criar um parque infantil e oferecer espaço
adequado para o lazer e atividades físicas às crianças que residem no
Bairro
Bosque
do
Tamanduá.PAULO
AFONSO
GABRIELLI
FILHO:Indicação: - 400/20, pede ao Prefeito Municipal o agendamento
de reunião, o mais breve possível, com o empresário da Corn Express
Comércio e Representação de Cereais, para que este possa apresentar o
projeto de expansão de suas atividades, de modo a assegurar que esta
nova unidade seja instalada em Descalvado, dada a necessidade urgente
de geração de emprego e renda para a nossa população.REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ:Indicações:- 401/20, reivindica ao Poder
Executivo a instalação de postes com luminárias na Rua João Franzin, no
Bairro Ricardo César, bem como de redutor de velocidade, em prol da
segurança dos moradores daquela região. - 402/20, pede à COMUTRAN
– Comissão Municipal de Trânsito a instalação de redutor de velocidade
na Rua Bezerra Paes, no trecho compreendido entre as Ruas Nicolau
Antonio Lobo e José Quirino Ribeiro, a fim de disciplinar o trânsito naquele
local.VAGNER BASTO:Indicações:- 403/20, indica ao Poder Executivo,
por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a abertura
de uma “boca de lobo” na Rua Siqueira Campos, próximo à Santec, para
melhor escoamento da água das chuvas naquela região.- 404/20, solicita
à Secretaria Municipal de Saúde que passe a disponibilizar um
comprovante para os pacientes que fazem o agendamento de veículos
municipais para a realização de consultas e exames em outras cidades da
região, conforme especifica.- 405/20, requer ao Prefeito Municipal que,
junto à Polícia Militar e por meio da Atividade Delegada, passe a realizar a
Patrulha “Maria da Penha”, com ações que visam ao apoio às mulheres
que estão sendo ameaçadas e, também, às que sofreram violência e
estão sob medidas protetivas.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Luis Guilherme Panone; Diego
Rodrigues da Silva; Luiz Carlos Vick Francisco; Daniel Bertini; Vagner
Basto; Pr. Adilson Gonçalves; e, por fim, Reinaldo Rodrigues da Cruz. 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
Nenhuma matéria foi votada na ordem do dia. Por fim, informou que a
próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 21 de setembro de 2020,
segunda-feira, com início às 19:00 horas. Informou, ainda, que na próxima
sessão será permitido o acesso ao público em geral às sessões ordinárias
e extraordinárias, observando-se as medidas de segurança, tais como uso
obrigatório de máscara e distanciamento para 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

