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

1ª Sessão Ordinária
Data: 07 de fevereiro de 2022, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................07 de fevereiro de 2022
PRESIDENTE..................................Pr. Adilson Gonçalves
1º SECRETÁRIO:-............................Vagner Basto
2º SECRETÁRIO:- ..........Reinaldo Rodrigues da Cruz (Reinaldo Ninja)
VEREADORES PRESENTES: Antonio Carlos Paulino (Carlinhos
Turmeiro); Argeu Donizetti Reschini (Argeu Reschini); Daniel Bertini;
Jacaúna Rodrigues de Lima; José Edmir Valentim (Mir Valentim);
Luis Ismael Franceschini; Luiz Antonio do Pinho (Pinho da Cabana);
e Dr. Marcelo Figueiredo.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Mir Valentim para ler um texto da Bíblia.
Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o pequeno
expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I - CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Ofício Especial nº 01/22, subscrito pelo
Coordenador do Procon Descalvado, Senhor Ademir Antonio Colombo,
informando fiscalizações e procedimentos administrativos realizados no
tocante ao tempo de espera nas agências bancárias locais pela equipe de
fiscalização do Núcleo Regional de Ribeirão Preto – SP, que resultaram no
Auto de Infração Procon nº 46584 D8, à agência 0595 local da Caixa
Econômica Federal, multada no valor de R$ 50.178,18 (cinquenta mil, cento e
setenta e oito reais e dezoito centavos). - Ofício Gabinete do Prefeito nº
154/21, encaminhando cópia do Termo de Convênio n.º 10/2021, cujo objeto
é manter e gerir as atividades médico-hospitalares, realizar assistência aos
enfermos ou acidentados gratuitamente aos usuários do Sistema Único de
Saúde, tanto para os internados quanto aos atendimentos realizados
ambulatorial no Pronto Atendimento Médico – PAM, em conformidade com o
art. 199, §1º, da Constituição Federal e art. 116 da Lei 8.666/93, celebrado
com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, visando
favorecer o atendimento aos pacientes que utilizam os serviços daquela
entidade (Saúde Suplementar). - Ofício Gabinete do Prefeito nº 155/21,
encaminhando cópia do Termo de Convênio 11/2021, cujo objeto é manter e
gerir as atividades médico-hospitalares, realizar assistência aos enfermos ou
acidentados gratuitamente aos usuários do Sistema Único de Saúde tanto
para os internados quanto Raio-X, ambulatório de especialidades, em
conformidade com o art. 199, §1º, da Constituição Federal, e art. 116, da Lei

8.666/93, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado, visando favorecer o atendimento aos pacientes que utilizam os
serviços daquela entidade (MAC). - Ofício Gabinete do Prefeito nº 156/21,
encaminhando cópia do Termo de Convênio 12/2021, cujo objeto é manter e
gerir as atividades médico-hospitalares, realizar assistência aos enfermos
com sintomas de COVID-19 gratuitamente a todos que da entidade
necessitar tanto para aqueles que necessitarem de internação quanto aos
atendimentos realizados ambulatorialmente na Ala específica, para acomodar
de forma isolada dos demais serviços prestados pela entidade, tudo em
conformidade com o art. 199, §1º, da Constituição Federal, e art. 116 da Lei
8.666/93, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado, visando favorecer o atendimento aos pacientes que utilizam os
serviços daquela entidade (COVID-19). - Ofício Gabinete do Prefeito nº
157/21, encaminhando cópia do Termo de Convênio 13/2021, cujo objeto é
realizar cirurgias eletivas de média complexidade conforme descrito no plano
de trabalho, seguindo a metodologia utilizada nos termos da portaria GM nº
1294, de 25 de maio de 2017, portaria 2895, de setembro de 2018, e portaria
3992/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, onde dispõe sobre o
financiamento e a transferência de recursos federais para as ações e os
serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde, celebrado com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, visando favorecer
o atendimento aos pacientes que utilizam os serviços daquela entidade
(Cirurgias Eletivas). - Ofício Nº 35/21, da contadora da Câmara Municipal,
Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o Balancete Financeiro do mês de
dezembro de 2021, referente às contas deste Legislativo. - Ofício n.º 03/22,
da contadora da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando
o Balancete Financeiro do mês de Janeiro do corrente exercício, referente às
contas deste Legislativo. II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 05/22, dispõe sobre a recomposição
de perda salarial dos servidores públicos do Poder Executivo, celetistas,
estatutários – aposentados e pensionistas, conselheiros tutelares e
estagiários, no percentual de 10,06% correspondente ao acumulado do IPCA
no ano de 2021, e concede aumento real no percentual de 0,94%, ambos
sobre o valor base da referência salarial vigente, conforme especifica. III –
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO:
- 01/22, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dispõe sobre a
recomposição de perda salarial dos servidores públicos do Poder Legislativo,
no percentual de 10,06% correspondente ao acumulado do IPCA no ano de
2021, e concede aumento real no percentual de 0,94% sobre o valor base da
referência salarial, conforme especifica. IV – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 01/22, de autoria do
Vereador Carlinhos Turmeiro, concede Título de Cidadão Honorário de
Descalvado ao Sr. Itamar Borges, Deputado Estadual e Secretário de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. V - PROPOSITURAS
LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações: - 02/22, pede ao Chefe do Poder Executivo que, junto à
Secretaria Municipal de Saúde, disponibilize o atendimento médico noturno
nas Unidades de Saúde da Família dos bairros, para garantir o acesso da
população que trabalha durante o dia aos serviços de saúde básica. - 03/22,
reivindica ao Prefeito Municipal a instalação de câmeras de vídeomonitoramento em pontos estratégicos do Município de Descalvado, como
forma de intensificar a fiscalização e a segurança da nossa cidade, conforme
especifica. ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO)
Indicações: - 04/22, solicita ao Prefeito Municipal que determine ao setor
competente os serviços de manutenção da iluminação na Perimetral Cesar
Martinelli, bem como do calçamento do passeio público, em benefício da
segurança das pessoas que por ali transitam. - 05/22, pede ao Chefe do

Poder Executivo que, conjuntamente com o setor de trânsito, analisem a
viabilidade de mudar o sentido de direção da Rua Cel. Rafael Tobias, no
trecho compreendido entre as Ruas Antonio Cirelli e Mario Joaquim Filla, a
fim de garantir mais segurança ao trânsito naquela região. DANIEL BERTINI
Requerimentos: - 01/22, requer ao setor de Vigilância Sanitária do Município
de Descalvado a notificação da empresa responsável pelo transporte coletivo
urbano para que tome providências com relação a higienização dos ônibus,
em benefício da saúde e da segurança dos passageiros, principalmente no
atual período pandêmico. - 02/22, reivindica ao Poder Executivo informações
no tocante a realização das obras na ponte sobre o Córrego da Prata, situada
na Rua Ângelo Paganotto, tais como valores, termos aditivos e os motivos
para a demora na conclusão e entrega dos serviços, conforme especifica.
Indicação: - 06/22, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio
Carlos Reschini, a realização de concurso público para o cargo de “Fiscal de
Posturas”, dada a importância da atuação deste profissional para o bem-estar
de toda a comunidade. ISMAEL FRANCESCHINI: Indicação: - 07/22,
reivindica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, estudos visando
a reconstrução da rotatória existente na confluência da Avenida Lázaro
Timótheo do Amaral com a Perimetral Cezar Martinelli, com estrutura que
possibilite um trânsito regular e seguro naquele entroncamento. - 23/21,
indica à SELT – Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo a realização do 1º
Torneio de Atletismo, no dia 1º de maio, voltado ao público de 11 a 16 anos,
como forma de incentivar o esporte no meio dos jovens ainda em idade
escolar, conforme especifica. - 24/21, pede à Prefeitura Municipal que
providencie a manutenção da iluminação das praças públicas do Município,
substituindo as lâmpadas queimadas por novas, a fim de garantir maior
segurança aos frequentadores e moradores das proximidades. JACAÚNA
RODRIGUES DE LIMA Indicações: - 08/22, reivindica ao Prefeito Municipal
que determine a instalação de um ponto de ônibus com cobertura e assentos
entre as Ruas Mario Pinese e Virginia Alves Aguiar, no Bosque do
Tamanduá, para maior segurança e comodidade às crianças que aguardam o
ônibus escolar naquele local, conforme especifica. - 09/22, pede ao Poder
Executivo Municipal que estude a possibilidade de ampliação das vagas
oferecidas aos alunos da educação infantil em período integral, acolhendo as
crianças no período contrário às aulas, para que os pais possam trabalhar.
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) Indicações: - 10/22, indica ao
Prefeito Municipal e à Secretaria de Saúde que viabilizem um posto de coleta
de exames da Covid-19 junto à Santa Casa de Misericórdia de Descalvado,
para facilitar o acesso da população, principalmente daqueles que dependem
do transporte público, conforme especifica. - 11/22, solicita ao Prefeito
Municipal esforços no sentido de averiguar, junto ao setor competente, se
existem estudos em andamento ou previsão de estudos que viabilizem a
elaboração de projeto a ser apresentado para o Fundo Estadual de Defesa
dos Interesses Difusos – FID, visando a disponibilização de recursos deste
programa do Governo Estadual para serem destinados à promoção ou
ampliação da mobilidade urbana em nosso Município. - 12/22, pede ao Chefe
do Poder Executivo esforços no sentido de voltar a disponibilizar aos
munícipes a instalação de aparelhos ortodônticos e sua manutenção até o
final do tratamento, em benefício da população mais carente que recebe
atendimento no Centro Odontológico Municipal. LUIZ ANTONIO DO PINHO
(PINHO DA CABANA) Indicações: - 13/22, solicita à Prefeitura Municipal a
execução dos serviços de recapeamento asfáltico da Rua Cel. Arthur
Whitaker, a exemplo do que foi feito na Avenida Bom Jesus no ano de 2021,
visto que é uma via de grande circulação de veículos e que abriga grande
parte do comércio da nossa cidade. - 14/22, indica ao Setor Municipal de
Trânsito que estude a possibilidade de instalar semáforo no cruzamento da
Rua Cel. Arthur Whitacker com a Rua Conselheiro Antonio Prado, em virtude

do intenso fluxo de veículos e pedestres naquela região. MARCELO
FIGUEIREDO Indicações: - 15/22, requer ao Setor Municipal de Trânsito
que refaça a pintura de solo na Rua José Ferreira com tinta amarela,
sinalizando a faixa de divisão de fluxos opostos, tendo em vista que o trecho
da via tornou-se mão dupla recentemente e erroneamente recebeu a pintura
na cor branca. - 16/22, sugere ao Poder Executivo Municipal que, por meio
do setor de obras e serviços públicos, estudem a viabilidade de realizar um
teste de impermeabilização das estradas rurais, utilizando-se de uma nova
tecnologia de asfalto ecológico que visa a durabilidade e economia aos cofres
públicos, conforme especifica. - 17/22, solicita à Prefeitura Municipal que
inicie os serviços de “tapa-buracos” na Rua Cel. Arthur Whitacker, sobretudo
no trecho próximo a “Farmais”, onde a situação do asfalto está mais precária,
com o objetivo de oferecer maior segurança no trânsito de veículos e
pedestres na região central da cidade. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ
(NINJA) Indicações: - 18/22, sugere à Secretaria de Saúde que disponibilize
os medicamentos que são distribuídos gratuitamente à população, para
retirada na Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, de modo que os
pacientes que passarem por atendimento no Pronto Socorro já recebam os
remédios, principalmente no período noturno e aos finais de semana quando
a Farmácia Municipal está fechada. - 19/22, requer ao Executivo Municipal
que passe de 20% para 40% o pagamento do adicional de insalubridade aos
servidores que atuam nas Unidades de Saúde da Família (USF’s), dado o
risco a que estes profissionais se expõem diariamente, principalmente nos
últimos anos com a pandemia. VAGNER BASTO Indicações: - 20/22, pede
ao Chefe do Poder Executivo estudos visando o aumento do valor do AuxílioAlimentação dos servidores públicos municipais, juntamente com o reajuste
salarial, em virtude dos altos índices de inflação que acometeram, dentre
outros, o setor alimentício, conforme especifica. - 21/22, indica ao Prefeito
Municipal e ao Secretário de Educação e Cultura que deem início a um
projeto de construção de um Centro de Educação Infantil – CEI (creche), no
Bairro Recanto dos Ipês, objetivando atender a demanda de crianças naquela
região.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Carlinhos Turmeiro; Ismael Franceschini;
Pr. Adilson Gonçalves; Argeu D. Reschini; Vagner Basto; Luiz Antonio do
Pinho; Reinaldo Rodrigues; Dr. Marcelo Figueiredo; Mir Valentim; Daniel
Bertini; e, por fim, Jacaúna Rodrigues de Lima. O pronunciamento na íntegra
dos Vereadores encontra-se em registro audiovisual, conforme Resolução
06/98, de 09 de setembro de 1.998. A seguir, o Presidente, Pastor Adilson
Gonçalves, agradeceu a presença dos secretários municipais no Plenário.
Ato contínuo, suspendeu a presente sessão para o Secretário Municipal de
Administração, Sr. Marcelo Augusto Monzani, manifestar-se com relação à
necessidade de majoração do subsídio dos secretários. Após o secretário ter
apresentado suas justificativas, o Presidente novamente agradeceu a todos e
declarou a sessão reaberta, passando-se para a ordem do dia.
ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEI APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Argeu D. Reschini
requereu regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º
05/22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a recomposição de
perda salarial dos servidores públicos do Poder Executivo, celetistas,
estatutários – aposentados e pensionistas, conselheiros tutelares e

estagiários, no percentual de 10,06% correspondente ao acumulado do IPCA
no ano de 2021, e concede aumento real no percentual de 0,94%, ambos
sobre o valor base da referência salarial vigente, conforme especifica. O
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
manifestarem a favor ou contra o pedido. Ninguém se manifestou. Em
votação, o pedido foi aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, o
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem
para falar a favor ou contra o projeto. Os Vereadores Argeu D. Reschini e
Vagner Basto manifestaram-se favoráveis. Em votação, o Projeto n.º 05/22
foi aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Vereador Luiz Antônio do
Pinho solicitou regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei
n.º 01/22, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dispondo sobre
a recomposição de perda salarial dos servidores públicos do Poder
Legislativo, no percentual de 10,06% correspondente ao acumulado do IPCA
no ano de 2021, e concede aumento real no percentual de 0,94% sobre o
valor base da referência salarial, conforme especifica. O Presidente abriu o
prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o
pedido. Ninguém se manifestou. Em votação, o pedido foi aprovado por
unanimidade pelo Soberano Plenário. Após, o Presidente abriu o prazo de 30
segundos para os edis se inscreverem para falar a favor ou contra a matéria.
Ninguém fez uso da palavra. Em votação, o Projeto de Lei n.º 01/22, de
autoria da Mesa Diretora, foi aprovado por unanimidade de votos.
Pontofinalizando, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, segunda-feira, com início às 19:00
horas. 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.

PASTOR ADILSON GONÇALVES
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

