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

39ª Sessão Ordinária
Data: 26 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 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................ 26 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 – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Ofício n.º 80/20, do Prefeito Municipal, Sr. Antonio
Carlos Reschini, encaminhando cópia do Decreto Municipal n.º 5.350/2020, que dispõe
sobre a abertura de crédito extraordinário, no valor de R$ 518.706,25 (quinhentos e
dezoito mil, setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para aporte de recursos
federais destinados ao enfrentamento da COVID-19. - Ofício n.º 81/20, do Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia do Decreto Municipal n.º
5.351/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário, no valor de R$
107.800,00 (cento e sete mil e oitocentos reais) para aporte de recursos federais
destinados ao enfrentamento da COVID-19. - Ofício n.º 82/20, do Prefeito Municipal, Sr.
Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia do Decreto Municipal n.º 5.352/2020, que
dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário, no valor de R$ 257.733,61 (duzentos e
cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) para
aporte de recursos federais provenientes de repasse extraordinário previsto pela Lei nº
14.017 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc), frente a premente necessidade de adoção
de medidas urgentes destinadas à atenção aos trabalhadores da cultura, que tiveram suas
atividades interrompidas por força das medidas de enfrentamento ao Coronavírus. II –
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 89/20, dispõe
sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.560,00 (quatro mil,
quinhentos e sessenta reais) e visa abranger a Divisão de Saúde, da estrutura
orçamentária, destinando-se à correta classificação orçamentária a ser utilizada pela
Secretaria de Saúde para ações de Média e Alta Complexidade. III – PROJETO DE LEI
DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 11/20, de autoria do Vereador

Vagner Basto, dá nova redação à ementa e ao caput do artigo 1º e seu §1º, incisos I e II, e
insere §6º, na Lei Municipal nº 4069, de 15 de março de 2017, que dispõe sobre a criação
da gratificação por desempenho de atividade delegada, conforme especifica. III –
PROPOSITURAS LIDAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 444/20,
reitera ao Poder Executivo pedido para implantação de uma “Creche do Idoso”, que
ofereça atendimento médico, entretenimento, dentre outras atividades sadias e
necessárias para manter a qualidade de vida na terceira idade, posterior a esse período de
pandemia que exige o isolamento social. - 445/20, pede ao Prefeito Municipal e à
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que envidem esforços junto às
esferas estadual e federal para a construção de mais casas populares em nosso
Município, em prol das inúmeras famílias carentes que estão aguardando o benefício. 446/20, reivindica ao Poder Executivo que proceda o asfaltamento da Rua Francisco
Ravazi, próximo à entrada da cidade, bem como de todas as vias adjacentes que não
dispõem de tal benfeitoria, em prol das empresas e dos moradores daquela região.
CARLOS CÉSAR PAIVA Indicação: - 447/20, solicita ao Prefeito Municipal, sr. Antonio
Carlos Reschini, a adoção de medidas no sentido de solucionar a questão dos animais
abandonados no Município de Descalvado, oferecendo-lhes melhores condições de vida e
os devidos cuidados. LUÍS GUILHERME PANONE Requerimento: - 118/20, requer ao
Secretário de Esportes, Lazer e Turismo informações a respeito das reformas e melhorias
que estão sendo realizadas no complexo que abrange o Ginásio de Esportes “Oswaldo
Cardoso”, conforme especifica. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO Requerimentos: 121/20, reivindica à CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz providências a fim de
acabar com as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica que vem
ocorrendo no Município de Descalvado, prejudicando os munícipes e, principalmente as
empresas e o comércio local. - 122/20, requer à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos que informe por quais razões não é feita a entrega de correspondências nas
residências localizadas no Parque Universitário I e II, tendo em vista os transtornos que os
moradores vem enfrentando em decorrência da falta do serviço. Indicação: - 453/20, pede
à Secretaria de Educação que avalie meios para acabar com o interstício praticado na
Rede Municipal de Ensino, haja vista que esta prática é muito prejudicial aos professores
contratados e também aos alunos, conforme especifica. PAULO AFONSO GABRIELLI
FILHO Requerimento: - 119/20, solicita à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) que
faça a manutenção das luminárias da Rua Padre Jeremias José Nogueira, a antiga “Rua
Velha”, uma vez que existem inúmeras lâmpadas queimadas neste local, em prejuízo de
nossa população. Indicação: - 448/20, reivindica ao Prefeito Municipal, Antonio Carlos
Reschini, que determine o cercamento com alambrados da área verde existente no Bairro
Bosque do Tamanduá, para inibir a prática de atos ilícitos no local e garantir mais
segurança aos moradores da região. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicações: 449/20, pede à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos a colocação de cascalho na Rua Projetada da Chácara Pantanal, para melhorar
as condições de acesso das dezenas de famílias que vivem naquela região. - 450/20,
indica ao Chefe do Poder Executivo a instalação de boca de lobo na Rua das Malvas, no
Parque Morada do Sol, para o adequado escoamento das águas pluviais, em atendimento
às postulações dos munícipes que residem naquele entorno. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Indicação: - 452/20, indica ao Secretário Municipal de Esportes, Roberto Bonani de
Souza, o cadastramento de Descalvado no Programa “Dojo Social”, da Secretaria de
Esportes, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo, visando receber
tatames para a prática de várias modalidades esportivas no Município de Descalvado.
VAGNER BASTO Requerimento: - 120/20, requer ao Chefe do Poder Executivo, sr.
Antonio Carlos Reschini que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis,
informações detalhadas sobre quem autorizou a utilização dos caminhões de coleta do lixo
doméstico também para a coleta de galhos e restos de poda de árvores e qual a
destinação tem sido dada a estes materiais, conforme especifica. Indicação: - 451/20,
solicita ao Prefeito do Município, sr. Antonio Carlos Reschini, que determine a compra de

materiais básicos para uso no Almoxarifado Municipal, como papel higiênico e copos de
água, tendo em vista que há tempos estes itens não são disponibilizados para aquele
setor, causando transtornos e constrangimentos aos servidores municipais que ali atuam.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Pastor
Adilson Gonçalves; Vagner Basto; Luis Guilherme Panone; 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
Nenhuma matéria foi discutida e votada na ordem do dia. Por fim, o
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada nesta
próxima quinta-feira, às 9:00 h, em virtude do Feriado de Finados.
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

