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

35ª Sessão Ordinária
Data: 28 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 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................28 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 nº 77/2020, subscrito pelo Prefeito do Município,
Senhor Antonio Carlos Reschini, dando conhecimento ao Legislativo sobre o Decreto
Municipal nº 5.292, de 26 de agosto de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial no valor de R$ 79.126,00 (setenta e nove mil, cento e vinte e seis reais),
devido à necessidade de se aportar recurso federal – Portaria nº 1.857, de 28 de julho de
2020, para atender às escolas públicas da rede básica de ensino para o enfrentamento da
Covid-19.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 80/20, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação
com o Município de Araraquara, visando à realização de exames de análises laboratoriais
do tipo RT-PCR, para detecção do COVID-19, haja vista a necessidade de se imprimir
agilidade ao processo de diagnóstico, possibilitando assim o rastreio, isolamento e
tratamento dos casos positivos, de modo a obstar sua disseminação, contendo assim o
avanço da doença. - 81/20, cria o Conselho Municipal do Emprego, Trabalho e Renda e
respectivo Fundo, na forma que especifica. III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 12/20, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o “Dia
Municipal de Combate à Covid-19”, a ser realizado, anualmente, no dia 26 de fevereiro. IV
- PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON
GONÇALVES: Indicações: - 416/20, solicita ao Poder Executivo que denomine Antonio
José Rusca Zaffalon (“Toninho da Agropecuária”) a área verde existente na confluência
das Ruas Campo Belo e Costa Verde, numa justa homenagem póstuma a este cidadão
descalvadense, tão reconhecido e querido por todos. - 417/20, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo que analise a possibilidade de fazer o pagamento de salários extras aos

professores que, mesmo remotamente, têm trabalhado de modo intenso a fim de
assegurar o aprendizado dos alunos, em meio aos desafios impostos pela pandemia de
Covid-19. CARLOS CÉSAR PAIVA:Indicação: - 418/20, solicita à COMUTRAN –
Comissão Municipal de Trânsito a implantação, com urgência, de redutor de velocidade na
Rua das Azaléias, no Parque Morada do Sol, nas imediações da Padaria Flor do Trigo, a
fim de disciplinar o trânsito e evitar acidentes naquela via pública, principalmente, nos
horários de pico, uma vez que essa é a rua mais movimentada do bairro. DIEGO
RODRIGUES DA SILVA: Indicação: - 419/20, pede ao Prefeito Municipal a instalação de
estrutura, com assentos e cobertura, no ponto de ônibus da Praça Barão do Rio Branco, o
“Jardim Velho”, uma vez que aquele é o ponto mais frequentado pela população que utiliza
o transporte público, conforme especifica. LUÍS GUILHERME PANONE:Requerimentos:113/20, pede à empresa Realidade que volte a circular o transporte coletivo no meio da
tarde nos dias úteis, uma vez que a passagem dos ônibus apenas no início e no final da
tarde não tem sido suficiente para atender às necessidades dos cidadãos descalvadenses
que fazem uso deste serviço.- 114/20, requer ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, Valdecir Marcolino, que envie a esta Casa de Leis cópia do contrato
alusivo à terceirização do serviço de operação da Estação de Tratamento de Esgoto –
ETE, bem como justifique as razões para essa medida, haja vista que há um concurso
vigente para a contratação de operadores.Indicação:- 420/20, requer ao Poder Executivo
a limpeza de área pertencente à Municipalidade, situada no final da Rua Presidente
Kennedy, cruzamento com Rua Antonio Botaro, no Bairro Alto do São Miguel, bem como a
instalação de manilhas para impedir o acesso de veículos e, assim, inibir o descarte
irregular de lixo naquele local.LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Indicações:- 421/20,
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 “R. J. P. Instalações Hidráulicas”, na forma que especifica.- 422/20, encaminha
ao Prefeito Municipal Anteprojeto de Lei que estipula a concessão de novo prazo para
regularização de imóveis comerciais e residenciais localizados no Município de
Descalvado, conforme especifica. - 423/20, sugere ao Secretário de Saúde, Sr. Wander
Bonelli, que entre em contato com o diretor técnico do Centro de Especialidades de São
Carlos, a fim de viabilizar convênio com equipe médica para atendimento visando à
realização de cirurgias plásticas e dermatológicas reparadoras em Descalvado.REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ:Indicação:- 424/20, solicita ao Prefeito do Município, Sr. Antonio
Carlos Reschini, a construção de um banheiro na área de transbordo, para uso dos
guardas e demais trabalhadores daquele local.VAGNER BASTO:Indicação:- 425/20,
indica ao Prefeito Municipal que proceda a mudança do Setor de Tributação, Banco do
Povo e Tesouraria, para o Centro da cidade, a fim de constituir um Sistema Integrado
Municipal (SIM) e de oferecer melhor atendimento aos munícipes.- 426/20, reivindica ao
Prefeito do Município que determine a construção de um Complexo Esportivo no Bairro
Bosque do Tamanduá, de forma a incentivar a prática de esportes entre os jovens daquele
populoso bairro.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luis
Guilherme Panone; Argeu Donizetti Reschini; Vagner Basto; e, por fim, Luiz Carlos Vick
Francisco. 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 APLAUSOS E RECONHECIMENTO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 03/20, de autoria do Vereador Vagner
Basto, manifesta reconhecimento e gratidão ao ilustríssimo Delegado Dr. Rogério Fakhany
Vita, pelos 30 anos dedicados à Polícia Civil, sempre com garra, comprometimento e
dedicação à proteção de nossos cidadãos e à segurança, a partir da prevenção,
repreensão e combate ao crime. Em discussão, o Vereador Vick Francisco manifestou-se
favorável à moção. A seguir, o autor usou da palavra para encaminhá-la. Em votação, a
Moção n.º 03/20 foi aprovada por unanimidade de votos. O Presidente suspendeu a
sessão por 10 minutos para o autor proceder à entrega da moção. A seguir, o Dr. Rogério
fez uso da palavra em agradecimento à moção a ele outorgada. Por fim, o Presidente
cumprimentou o Delegado e, na sequência, declarou reaberta a sessão. PROJETO DE
LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO
E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 74/20, dispõe sobre a criação do Sistema de Controle Interno
do Município de Descalvado. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APRO VADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 80/20, autoriza o
Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Município de Araraquara,
visando à realização de exames de análises laboratoriais do tipo RT-PCR, para detecção
do COVID-19, haja vista a necessidade de se imprimir agilidade ao processo de
diagnóstico, possibilitando assim o rastreio, isolamento e tratamento dos casos positivos,
de modo a obstar sua disseminação, contendo assim o avanço da doença. Em discussão,
o Vereador Vick Francisco pronunciou-se a favor do projeto, concedendo aparte ao
Vereador Bertini, também favorável. Em votação, o Projeto n.º 80/20 foi aprovado por
unanimidade de votos. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Lei
n.º 81/20, cria o Conselho Municipal do Emprego, Trabalho e Renda e respectivo Fundo,
na forma que especifica; Projeto de Lei n.º 83/20, dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial no valor de R$ 1.346.293,00 (um milhão, trezentos e quarenta e seis
mil, duzentos e noventa e três reais) e visa abranger diversas divisões da estrutura
orçamentária, para o pagamento do auxílio alimentação dos funcionários da
Municipalidade. Por fim, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 05 de outubro de 2020, segunda-feira, com início às 19:00 horas.
Informou, ainda, que desde o 21 de setembro de 2020, está liberado o acesso ao público
em geral às sessões ordinárias e extraordinárias. É obrigatório o uso de máscara para
adentrar às instalações da Câmara Municipal. Nos assentos do Plenário, é obrigatório
manter a distância mínima de 2 metros de uma pessoa a outra, 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

