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

38ª Sessão Ordinária
Data: 19 de outubro de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas,
Nesta sessão ordinária esteve ausente o Vereador Daniel Bertini.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................ 19 de outubro de 2020
PRESIDENTE :....................................Sebastião José Ricci
1º SECRETÁRIO ad hoc:-...................Vagner Basto
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.
VEREADOR AUSENTE: Daniel Bertini
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 n.º 80/20, do Prefeito Municipal,
Sr. Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia do Decreto Municipal
n.º 5.345/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário, no
valor de R$ 1.703.855,58 (um milhão, setecentos e três mil, oitocentos e
cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), para aporte de
recursos federais de destinação vinculada para o enfrentamento do
COVID-19. II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADOS
DE DELIBERAÇÃO: - 13/20, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, autoriza o Poder Executivo a permitir a regularização de
imóveis destinados a fins residenciais ou comerciais localizados na zona
urbana e, também, na área de expansão urbana do Município de
Descalvado, conforme especifica. - 14/20, de autoria do Vereador Vagner
Basto, determina afixação de cartaz informando o número telefônico e
endereço do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e
privado no Município de Descalvado. - 15/20, de autoria do Vereador Luiz
Carlos Vick Francisco, denomina “Sebastião Guilherme Junior” a sala de
pré-consulta do CEME – Centro de Especialidades Médicas “Lineu
Gilbert”, na forma que especifica. III - PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES Indicações: - 436/20, reivindica ao Poder
Executivo a instalação de tubos para o escoamento das águas pluviais, no
vão existente entre as lombadas e as guias, a fim de evitar que
motociclistas desviem com suas motos e, consequentemente, provoquem

acidentes de trânsito, com o objetivo de zelar pela segurança dos próprios
condutores e dos pedestres.- 437/20, sugere ao Prefeito Municipal que
promova a instalação de placas em todos os bairros de nossa cidade, em
local visível ao público, informando que é crime praticar ato de abuso,
maus-tratos, ferir ou mutilar animais, bem como telefone para disquedenúncia, conforme especifica.- 438/20, solicita ao Chefe do Poder
Executivo que, diante da gravidade deste momento, analise a
possibilidade de melhorar a remuneração dos servidores que atuam na
área da saúde, fazendo o pagamento de salários extras durante o período
da pandemia do COVID-19.CARLOS CÉSAR PAIVA Indicação: - 439/20,
pede ao Prefeito Municipal 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, obrigandoos a utilizarem a Passarela “Thereza Corradi Calza”.LUÍS GUILHERME
PANONE Requerimento:- 116/20, requer ao Secretário de Educação e
Cultura que informe a esta Casa de Leis se vem sendo realizadas
reformas e adequações nos prédios das unidades escolares para o
retorno das aulas presenciais, conforme especifica. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO Indicação: - 440/20, 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 “Jose Luis Lameiro ME”. REINALDO RODRIGUES
DA CRUZ Indicações: - 441/20, pede à COMUTRAN – Comissão
Municipal de Trânsito a instalação de redutor de velocidade na Rua Luisa
Pinese Bortoletto, no Bairro Bosque do Tamanduá, com o objetivo de
disciplinar o trânsito e evitar acidentes naquela populosa região de nossa
cidade. - 442/20, requer ao Secretário Municipal de Educação e Cultura,
Profº. Marco Antonio Pratta, a colocação de bloquetes na área externa da
EMEI “Professora Terezinha Machado”, melhorando a estrutura desta
unidade escolar para receber as crianças no retorno às aulas. VAGNER
BASTO Requerimento: - 117/20, requer ao Prefeito Municipal que envie
a esta Casa de Leis cópia integral dos contratos de locação do imóvel
destinado ao abrigo de pessoas em situação de rua e da empresa que
presta os serviços de segurança no local. Pede, ainda, cópia das notas
fiscais referentes a aquisição de móveis, fornecimento de alimentação,
dentre outros. Indicação: - 443/20, solicita ao Chefe do Poder Executivo
que determine, com urgência, a limpeza da Rua Sebastião Lacerda, no
Bairro Santa Cruz, tendo em vista o grande acúmulo de lixo e entulho, que
vem causando transtornos e colocando em risco os moradores daquela
região.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Luiz Carlos Vick Francisco; Vagner
Basto; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e, por fim, Pastor 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
Nenhuma matéria foi discutida e votada na ordem do dia. Por fim, o
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia
26 de outubro de 2020, sexta-feira, com início às 9:00 horas (manhã).
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
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