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

40ª Sessão Ordinária
Data: 29 de outubro de 2020, quinta-feira,
com início previsto para as 9:00 horas,
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes, valendo-se
ressaltar que o Vereador Daniel Bertini encontra-se licenciado em virtude de
problemas de saúde, motivo pelo qual o 1º Suplente de Vereador, Sr. Jacaúna
Rodrigues de Lima, tomou posse nesta sessão.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................ 29 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; Jacaúna Rodrigues de Lima;
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, houve o ATO DE POSSE DO 1º
SUPLENTE DE VEREADOR JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA, da
seguinte forma: O Presidente da Câmara Municipal, Sr. Sebastião José
Ricci, informou que o Vereador Daniel Bertini se licenciou por motivos de
saúde. Esclareceu que, por motivo dessa licença, o 1º Suplente de
Vereador, Sr. Jacaúna Rodrigues de Lima, foi convocado para tomar
posse nesta sessão. Nesse sentido, convidou os Argeu Donizetti Reschini
e Carlos Cesar Paiva para adentrarem em Plenário o Suplente de
Vereador Sr. Gilson dos Santos Rodrigues, convidando-o para assinar o
Livro de Presença junto ao 2º Secretário. E assim foi feito. Na sequência,
pediu ao Sr. Jacaúna para prestar compromisso na tribuna da Câmara.
Ele, por sua vez, prestou o seguinte compromisso: “Prometo
desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do
Município, dentro das normas constitucionais”. Prestado o compromisso, o
Sr. Jacaúna assinou o Termo de Posse junto ao 1º Secretário ad hoc. O
Presidente lembrou que sua declaração de bens já foi entregue e
encontra-se na Mesa Diretora da Câmara Municipal. Depois disso,
declarou legalmente empossado no cargo de vereador o Sr. Jacaúna
Rodrigues de Lima, para o período de 29 de outubro de 2020 a 31 de
dezembro de 2020. Ato contínuo, deixou a palavra livre para
manifestações. O Vereador Gilson usou da palavra e, na sequência,
tomou assento no Plenário. Dando seguimento, o Presidente passou a
palavra ao 1º Secretário ad hoc para leitura da pauta, conforme adiante:
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Ofício n.º 83/20, do Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia do Decreto

Municipal n.º 5.353/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito
extraordinário, no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais)
para aporte de recursos federais destinados ao enfrentamento da COVID19. - Ofício nº 239/20, subscrito pelo presidente do Conselho Tutelar,
Antonio Carlos Feliciano, apresentando o relatório estatístico trimestral da
gestão 2020/2024. - Cópia de notificação endereçada à Prefeitura
Municipal de Descalvado, subscrita pelo Gerente de Negócios da
Telefônica Brasil S/A, Sr. Cláudio Pereira Costa, referente ao
cancelamento de linhas Telefônicas Fixas (STFC), Internet Banda Larga e
Telefonia Móvel (SMP) por ausência de Contrato. - Ofício 0261277, do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando o Processo
TC-004286.989.16-5, referente às contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado, do exercício financeiro de 2016 – à disposição dos Senhores
Vereadores.
II – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES Indicações: 454/20, requer à Secretaria Municipal de Educação e Cultura estudos
voltados à instalação de uma escola da Rede Municipal no Bairro Bosque
do Tamanduá, de forma a facilitar a rotina dos estudantes que residem
naquela região. - 455/20, pede ao Prefeito Municipal que conceda o
benefício do plano de saúde aos Conselheiros Tutelares do Município de
Descalvado, em vista dos relevantes serviços que esses profissionais
prestam a nossa população. - 456/20, solicita ao Poder Executivo a
aquisição de notebooks para serem utilizados pelos alunos da Rede
Municipal de Ensino em sala de aula no retorno às atividades, levando em
conta que a tecnologia se faz cada vez mais necessária no processo de
ensino e aprendizagem. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Requerimento: - 123/20, requer ao Poder Executivo Municipal
informações sobre a aplicação dos recursos financeiros destinados pelo
Governo Federal a Descalvado para as ações de enfrentamento a COVID19, da ordem de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais),
conforme especifica. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicações: 457/20, reivindica ao Poder Executivo melhorias na rotatória existente na
confluência das Avenidas Lázaro Timótheo do Amaral, Coronel Rafael
Tobias e Perimetral César Martinelli, objetivando a segurança de
motoristas e pedestres. - 458/20, indica à Comissão Municipal de Trânsito
– COMUTRAN a pintura de faixa de pedestres na Avenida Pio XII, nas
imediações da antiga Fepasa, para dar mais segurança aos cidadãos que
diariamente circulam naquela região. VAGNER BASTO Requerimentos:
- 124/20, reivindica ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao
Secretário Municipal de Saúde que informem a esta Casa de Leis, no
tempestivo prazo legal, os motivos pelos quais o montante de R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais) liberados pelo Deputado Federal
Vanderlei Macris para Descalvado em maio deste ano continuam nos
cofres públicos e ainda não foram repassados à Santa Casa de
Misericórdia para aplicação no combate à COVID-19. - 125/20, requer ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, ao Secretário Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, Geraldo
Antonio Traldi Júnior e ao Diretor da Secretaria de Obras, Carlinhos
Barbalho, que enviem a esta Casa de Leis cópias dos documentos
referentes à contratação do serviço de máquinas da Prefeitura Municipal
feitas por particulares, alusivos aos últimos sessenta dias.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Diego Rodrigues da Silva; Luiz Carlos
Vick Francisco; Argeu Donizetti Reschini; 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 discutida e votada na ordem do dia. Por fim, o
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia
09 de novembro de 2020, com início às 19:00 h. Informou, ainda, desde o
21 de setembro de 2020, está liberado o acesso ao público em geral às
sessões ordinárias e extraordinárias. Disse que é obrigatório o uso de
máscara para adentrar às instalações da Câmara Municipal, e que 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
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