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

2ª Sessão Ordinária
Data: 8 de fevereiro de 2021, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- .............................................8 de fevereiro de 2021
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. A seguir, pediu para todos os presentes observarem o
distanciamento social para evitar a infecção e propagação da Covid-19.
Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
pequeno expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Ofício n.º 03/21, do Presidente da
Comissão Municipal de Avaliação e Julgamento de Concessão de Bolsas
de Estudos, Sr. Diego Luis Mendonça Lastosa, encaminhando o Edital de
Conhecimento para Eventual Impugnação a Pedidos de Bolsas de
Estudos junto a Universidade Brasil, Campus Descalvado; - Ofício
CONTABILIDADE n.º 02/21, 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: - 06/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 679.183,36 (seiscentos e
setenta e nove mil, cento e oitenta e três reais e trinta e seis centavos),
que visa abranger diversas divisões da Secretaria de Assistência Social,
visando aplicação de saldo remanescente de recursos vinculados. III –
PROJETO LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO:
- 03/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, reconhece e declara de
Utilidade Pública Municipal a “Associação Nipo Brasileira de Combate a
Uso de Álcool e outras drogas”, conforme especifica. IV PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR

ADILSON GONÇALVES Indicações: - 19/21, encaminha ao Chefe do
Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei que
dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de
40% aos servidores da rede pública municipal de saúde, cujo trabalho
esteja vinculado ao atendimento de pacientes infectados pela Covid-19
(Coronavírus), em reconhecimento a esses heróis que estão lutando na
linha de frente. - 20/21, solicita ao Prefeito Municipal a adoção de medidas
juntamente com a Provedoria da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Descalvado, no sentido de disponibilizar mais um médico
plantonista no período das 19h às 7h, para melhorar o atendimento à
população, especialmente neste período em que a demanda por
atendimento é extremamente maior em razão do coronavírus. - 21/21,
requer à Prefeitura Municipal de Descalvado que, em caráter de urgência,
adote as medidas necessárias para assinar o protocolo de intenção de
compra da vacina contra a Covid-19 junto ao Instituto Butantan, em São
Paulo, a exemplo do que outros municípios já fizeram, tendo por objetivo
vacinar e imunizar rapidamente toda a população descalvadense, sem a
necessidade de aguardar a liberação lenta e gradativa das vacinas.
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) Indicações: 22/21, indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a
instalação de “ecopontos” em diversas regiões de nossa cidade, como
forma de incentivar a população a descartar corretamente o lixo
inorgânico. - 23/21, pede ao Prefeito Municipal que proceda a completa
revitalização da Praça Luiz Celso Antonio (“Praça do Lago”), de forma que
aquele importante espaço se torne adequado à frequência de nossa
população e volte a ser um dos cartões postais de Descalvado. ARGEU
DONIZETTI RESCHINI Indicações: - 24/21, reivindica ao Poder
Executivo estudos visando à implementação de um sistema mais moderno
de iluminação pública nos principais logradouros públicos e vias
descalvadenses, de modo a melhorar o aspecto visual, promover
economia no consumo de energia e, ainda, trazer mais segurança à
população. DANIEL BERTINI Requerimento: - 05/21, requer ao Prefeito
Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, explicações sobre quais
providências têm sido tomadas objetivando o efetivo funcionamento das
câmeras de vídeo-monitoramento em Descalvado. Indicação: - 25/21,
sugere ao Professor Marco Antonio Pratta, Secretário Municipal de
Educação e Cultura, a adesão ao Programa “Futuro Cientista –
Aprendizado pela Descoberta”, cujo objetivo é acolher o estudante de
baixa renda de escola pública ou de unidade de acolhimento institucional,
estimulando competências para a ciência e o empreendedorismo. JOSÉ
EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) Indicações: - 26/21, solicita ao
Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, o calçamento no
entorno da área verde existente no Recanto dos Ipês I, visto que o local
tem sido muito utilizado para a prática de atividades esportivas e de lazer
pelos moradores do bairro. - 27/21, requer ao Poder Executivo que
proceda, com urgência, a manutenção e o recapeamento das vias do
Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, no Butiá, bem como o reparo da
iluminação, em benefício da segurança das empresas instaladas naquele
local e, também, dos moradores da região. LUIS ISMAEL
FRANCESCHINI: - 28/21, pede ao Chefe do Poder Executivo a
revitalização dos quiosques da FEPASA, a colocação de guarda para a
segurança do local e a realização de estudos visando tornar o ambiente
atrativo para que os comerciantes façam seus investimentos e, também,
para que a população volte a frequentar aquele espaço público, conforme

especifica. - 29/21, reivindica à Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a colocação de guias e
sarjetas, bem como o asfaltamento das ruas do loteamento Parque
Residencial Luigina. Pede, ainda, a instalação de bloquetes nas
passarelas do bosque existente no local, em atendimento aos pedidos de
seus moradores. - 35/21, solicita ao Prefeito Municipal e à Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a adoção de
medidas no sentido de realizar um diagnóstico situacional do Município de
Descalvado, identificando seus pontos fortes e fracos, ameaças e
oportunidades, as potencialidades e vocação econômica do Município,
para posterior criação de planejamento estratégico visando atrair
investidores e empresas para a cidade, tendo por objetivo principal o
desenvolvimento econômico local, gerando emprego e renda à população,
além de robustecer a arrecadação de impostos, em benefício da
coletividade em geral. MARCELO FIGUEIREDO Indicações: - 30/21,
pede ao Prefeito Municipal, educadamente, a reforma das Praças Arlindo
Mazola e Antonio Assoni, ambas situadas atrás do Cemitério Municipal,
para que sejam equipadas com a devida estrutura e possam ser
frequentadas pelas famílias da região leste, que carece de opções de
lazer e entretenimento aos cidadãos que lá residem. - 31/21, reivindica,
cordialmente, à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN e à Seção
de Trânsito de nosso Município a instalação de um redutor de velocidade
na Rua Presidente Kennedy, próximo ao seu cruzamento com a Rua
Mário Joaquim Filla, a fim de disciplinar o trânsito de veículos na região e
evitar a ocorrência de acidentes no local, preservando, assim, a
integridade física de nossos cidadãos. - 32/21, solicita ao Poder Executivo
a readequação das placas de sinalização de trânsito, porquanto há muitas
placas na cidade que se encontram encobertas por árvores, causando
riscos aos motoristas que podem não visualizá-las e respeitá-las,
ocasionando acidentes e multas aos condutores. REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 33/21, pede ao Poder Executivo
Municipal o reparo do calçamento na Rua dos Lírios, no Parque Morada
do Sol, com a colocação de novos bloquetes no trecho onde está sendo
construído o campo de futebol society. Pede, também, a instalação de
lixeiras fixas em toda a extensão da via, conforme especifica. VAGNER
BASTO Requerimento: - 06/21, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr.
Antonio Carlos Reschini, que, no tempestivo prazo legal, envie a esta
Casa de Leis informações sobre contratação de empresa e compra de
medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde nos últimos 18
meses, tendo por objetivo exercer o papel fiscalizatório. Indicação: 34/21, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que finalizem a duplicação e
o asfaltamento da Avenida Antonio Garbuio, em seu trecho que abrange o
populoso Bairro Bosque do Tamanduá, em vista do intenso fluxo de
veículos e pedestres.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Carlinhos Turmeiro;
Argeu Reschini; Ismael Franceschini; Reinaldo Ninja; Dr. Marcelo
Figueiredo; Pr. Adilson Gonçalves; Mir Valentim; e, por fim, Daniel Bertini.
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
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA ESPECIAL: Por questão de ordem, o Vereador Basto
solicitou votação em regime de urgência especial para o Projeto de Lei
n.º 06/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 679.183,36 (seiscentos e setenta e nove mil,
cento e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), que visa abranger
diversas divisões da Secretaria de Assistência Social, visando aplicação
de saldo remanescente de recursos vinculados. Em vista disso, o
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
inscreverem a favor ou contra o pedido. Ninguém se manifestou. Logo
após, o 1º Secretário fez a leitura do projeto e dos pareceres. O
Presidente explicou que, de conformidade com o Art. 140, §2º, do
Regimento Interno, para aprovar o regime de urgência especial é
necessário o voto favorável da maioria absoluta dos vereadores. Na
sequência, colocou em votação o pedido, que foi aprovado por
unanimidade de votos. Em votação, o Projeto de Lei n.º 06/2021 foi
aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n.º 05/21, dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem
mil reais) e visa abranger a Divisão de Prevenção e Assistência Médica à
Saúde – FMS, da estrutura orçamentária do Município, visando ao
pagamento da Associação da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO, EM REDAÇÃO
FINAL, EM VIRTUDE DE EMENDA MODIFICATIVA APRESENTADA
PELA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: Projeto de Lei n.º 02/21,
dispõe sobre a alteração da Lei nº 4.516, de 22 de dezembro de 2020,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021,
visando aumentar de 3% para 10% a autorização para o Poder Executivo
abrir créditos adicionais suplementares do orçamento das despesas, nos
termos da legislação vigente, excluídas das aberturas dotações do
Legislativo. Como foi apresentada emenda modificativa, de autoria da
Comissão de Justiça e Redação, o Presidente abriu o prazo de 30
segundos para os vereadores manifestarem-se a favor ou contra a
emenda. O Vereador Bertini manifestou-se favorável à emenda
modificativa. O Vereador Figueiredo pronunciou-se contrário à emenda, e
concedeu aparte ao Vereador Pinho, também contra. Por último, o
Vereador Basto manifestou-se a favor da emenda de autoria da Comissão
da qual é presidente. Em votação, a emenda modificativa foi aprovada
com votos favoráveis dos Vereadores Basto, Reinaldo Ninja, Bertini,
Carlinhos Turmeiro, Ismael Franceschini e Reschini. Já os Vereadores
Marcelo Figueiredo, Pinho, Jacaúna e Mir Valentim votaram contra. A
seguir, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
manifestarem a favor ou contra o projeto em redação final. Ninguém se
manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 02/21 foi aprovado por
unanimidade de votos, em redação final. Por fim, o Presidente informou
que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 15 de fevereiro de
2021, 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

