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

34ª Sessão Ordinária
Data: 21 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 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................21 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 – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício SF 136/20, do Prefeito Municipal, Sr. Antonio
Carlos Reschini, encaminhando os Relatórios da Execução Orçamentária (RREO) da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF) referentes ao 4º bimestre, RGF referente ao 2º
quadrimestre, Diário de Empenhos e Balancetes Receita/Despesa do mês de agosto,
relativos ao exercício de 2020. II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 73/20, dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 1.298.384,02 (um milhão,
duzentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) e visa
abranger a Divisão de Saúde, da estrutura orçamentária. - 77/20, altera a redação da Lei
Municipal n.º 4.485, de 15 de setembro de 2020, que autorizou a concessão de direito de
uso de bem público municipal à empresa “V&S Comercial de Revestimentos Especiais
EIRELLI”, na forma que especifica. - 78/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 4.701,88 (quatro mil, setecentos e um
reais e oitenta e oito centavos), proveniente da doação de Imposto de Renda Pessoa
Física e visa abranger o Fundo Municipal do Idoso. III - PROPOSITURAS LIDAS E A
SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 406/20,
reivindica ao Prefeito Municipal esforços visando à construção de unidades de saúde nos
assentamentos da nossa cidade, com o objetivo de oferecer atendimento médico às
pessoas que residem nas comunidades agrárias. - 407/20, reitera pedido à Secretaria
Municipal de Saúde para que disponibilize o atendimento de enfermeiros na residência dos
pacientes que necessitam de cuidados destes profissionais, principalmente neste período
de pandemia, onde as pessoas estão evitando sair de casa. - 408/20, solicita à
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a implantação de redutor de velocidade na
Avenida Guerino-Oswaldo, na quadra compreendida entre a Rua Coronel Tobias e a Rua
Diamantino Lopes, para maior segurança dos condutores de veículos e pedestres.

CARLOS CESAR PAIVA:Indicação:- 409/20, pede ao Prefeito Municipal que envide
esforços visando a instituição, em nosso Município, da Delegacia de Defesa da Mulher, a
fim de oferecer acolhimento e proteção às vítimas de violência e abuso.DANIEL
BERTINI:Requerimento:- 109/20, requer ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, Valdecir Marcolino, que informe quais as razões que provocam a
interrupção frequente do fornecimento de água nos Bairros como Ricardo César, Jardim
Colonial e Recantos dos Ipês II nas últimas semanas.DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:Requerimento:- 110/20, reivindica à Santa Casa de Misericórdia e à Prefeitura
Municipal de Descalvado que remetam a este Legislativo informações sobre os salários de
funcionários que têm atuado na linha de frente no combate à COVID-19, conforme
especifica.LUÍS GUILHERME PANONE:Indicação:- 410/20, solicita ao Comitê de
Enfrentamento ao Coronavírus de Descalvado que considere autorizar a abertura de
salões de festas e buffets infantis, a exemplo do que tem feito outras cidades de nossa
região, em benefício deste segmento que tanto vem sofrendo em meio à pandemia.LUIZ
CARLOS VICK FRANCISCO:Requerimento:- 111/20, pede à Empresa Realidade e à
Prefeitura Municipal de Descalvado que expliquem os motivos para a redução dos horários
do transporte coletivo durante a semana, prejudicando a população que depende dos
ônibus para se locomover.Indicações:- 411/20, indica ao Chefe do Poder Executivo que
determine a implantação de terceira faixa na Vicinal Guilherme Scatena, que interliga o
Bairro São Sebastião à Usina Ipiranga, como forma de melhorar o fluxo de veículos e,
principalmente, oferecer maior segurança aos que por ali transitam, conforme especifica.412/20, requer ao Prefeito Municipal que, conforme parecer da Justiça Federal, torne
vedada a compensação das horas não trabalhadas pelos servidores municipais devido a
pandemia, bem como seja pago um auxílio ou adicional de salário aos servidores que
estão trabalhando normalmente para que os serviços essenciais sejam disponibilizados à
nossa população.REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:Indicações:- 413/20, solicita ao
Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a instalação de playground na
Praça Luís Celso Antonio, conhecida como “Jardim do Lago”, próximo à academia ao ar
livre, para o lazer e entretenimento das crianças que frequentam aquele local.- 414/20,
reivindica ao Prefeito Municipal que determine a manutenção do calçamento no entorno do
Ginásio de Esporte “Oswaldo Cardoso”, visto que o local é muito utilizado para práticas
esportivas. Pede, ainda, a colocação de bebedouro de água próximo aos aparelhos da
academia ao ar livre instalados recentemente.SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Requerimento:112/20, requer ao Poder Executivo que informe a este Legislativo se há projeto por parte
da Municipalidade para catalogação e nomenclatura das nascentes de água existentes em
nosso Município, em cumprimento à Lei Municipal n.º 2.999, de 26 de março de 2009, de
autoria do Vereador Ricci. Se negativo, pede informações sobre o não atendimento da
referida legislação.VAGNER BASTO:Indicações:- 415/20, reivindica ao Secretário
Municipal de Saúde, Wander Bonelli, que estenda o horário de funcionamento da
Farmácia Municipal até às 22 horas, durante 2 (dois) dias da semana, em benefício das
pessoas carentes que utilizam o Pronto Socorro Municipal no período noturno, conforme
específica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Diego Rodrigues da Silva; Paulo Afonso Gabrielli Filho;
Vagner Basto; Luiz Carlos Vick Francisco; Daniel Bertini; 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
MOÇÃO DE APELO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 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. O
autor usou da palavra para encaminhá-la à votação. A seguir, a Moção de Apelo n.º
04/2020 foi aprovada por unanimidade de votos. PEDIDO DE REGIMENTO DE
URGÊNCIA ESPECIAL PARA VOTAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI N.º 73/20 E 76/20:
Por questão de ordem, o Vereador Bertini requereu votação em regime de urgência
especial para os Projetos de Lei n.º 73/20, que dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 1.298.384,02 (um milhão,
duzentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) e visa
abranger a Divisão de Saúde, da estrutura orçamentária, e Projeto de Lei n.º 76/20, o
qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 1.251.219,93 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e
dezenove reais e noventa e três centavos) que visa abranger a divisão de saúde,
objetivando a restituição do valor apurado por auditoria do Ministério da Saúde, prestando,
para tanto, as devidas justificativas. Nesse sentido, o Presidente abriu o prazo de 30
segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o regime de urgência
especial no tocante aos Projetos de Lei n.º 73/2020 e n.º 76/2020. O Vereador Bertini
manifestou-se a favor do próprio pedido de regime de urgência especial para votação do
Projeto n.º 73/2020. A seguir, o Vereador Vick Francisco pronunciou-se contrário ao
pedido. Em votação, o pedido de regime de urgência especial para votação do Projeto n.º
73/2020 foi aprovado, com voto contrário apenas do Vereador Vick Francisco. Após, o
Vereador Vick Francisco manifestou-se contrário à votação Projeto n.º 76/2020 em regime
de urgência especial. Em votação, o pedido de regime de urgência especial para votação
do Projeto n.º 76/2020 foi aprovado, com voto contrário apenas do Vereador Vick
Francisco. Ato contínuo, o Presidente suspendeu a sessão por 30 minutos para as
comissões emitirem pareceres nos referidos projetos. Decorrido o prazo, o Presidente
reabriu a presente sessão. SUSPENSÃO DA PRESENTE SESSÃO, CONFORME
ADIANTE: Por questão de ordem, o Vereador Vick Francisco requereu suspensão da
presente sessão ordinária, para que a mesma seja reaberta às 18h30 do dia 28 de
setembro de 2020, e que às 17h30min do mesmo dia compareçam o Contador e
Secretário da Saúde da Prefeitura Municipal para explicações sobre os referidos projetos,
para que as comissões possam emitir pareceres. O Presidente colocou em votação tal
pedido, que foi aprovado por unanimidade de votos. Assim, o Presidente declarou a
presente sessão suspensa, e informou que a mesma será reaberta às 18h30min da
próxima segunda-feira, dia 28 de setembro. Por fim, informou que a próxima Sessão
Ordinária será realizada no dia 28 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

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

Continuação da 34ª Sessão Ordinária
Data: 28 de setembro de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 18h30min
Na continuação da 34ª Sessão Ordinária esteve ausente apenas o Vereador Pr. Adilson Gonçalves

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA CONTINUAÇÃO DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA:- ................................................28 de setembro de 2020, às 18h30min
PRESIDENTE :....................................Sebastião José Ricci
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.
VEREADOR AUSENTE: Pr. Adilson Gonçalves
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.

ORDEM DO DIA
Havendo número legal de vereadores, o Presidente declarou reaberta a continuação da
34ª Sessão Ordinária, que teve início e suspensão em 21 de setembro de 2020. A seguir,
passou a palavra ao 1º Secretário para leitura dos projetos em votação em regime de
urgência especial, a saber: Projetos de Lei n.º 73/20, que dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 1.298.384,02 (um
milhão, duzentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) e
visa abranger a Divisão de Saúde, da estrutura orçamentária, e Projeto de Lei n.º 76/20,
o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 1.251.219,93 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e
dezenove reais e noventa e três centavos) que visa abranger a divisão de saúde,
objetivando a restituição do valor apurado por auditoria do Ministério da Saúde. Em fase
de discussão, o Vereador Vick Francisco manifestou-se favorável ao Projeto de Lei n.º
73/20. Após, o Vereador Basto requereu votação em bloco dos referidos projetos. O
Soberano Plenário aprovou por unanimidade de votos dos vereadores presentes o pedido
de votação em bloco. A seguir, o Vereador Vick Francisco fez uso da palavra para
manifestar-se favorável ao Projeto de Lei n.º 76/20, concedendo aparte ao Vereador
Basto, também a favor. Em votação em bloco, os Projetos n.º 73/20 e 76/20 foram
aprovados por unanimidade de votos dos vereadores presentes, em regime de urgência
especial. Por fim, o Presidente informou que a próxima sessão ordinária será realizada
hoje, com início às 19:00 horas. Nada mais havendo para ser tratado, encerrou a 34ª
Sessão Ordinária, da qual, para constar, é lavrada a presente ata que, depois de lida e
achada conforme, vai devidamente assinada. O pronunciamento e aparte 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

