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

3ª Sessão Ordinária
Data: 15 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 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................15 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 Vagner Basto 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.
Depois disso, o Presidente pediu a todos os vereadores e presentes que
fizessem 1 minuto de silêncio em memória aos mais de 239.000 mortos
pela Covid-19. Após, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
pequeno expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Ofício SF nº 25/2021, subscrito pelo
Prefeito do Município, Sr. Antonio Carlos Reschini, enviando Relatórios
Resumidos da Execução Orçamentária da LRF e metas Bimestrais do 6º
bimestre e Despesa com Pessoal/RGF do 3º quadrimestre, relativos ao
exercício de 2020. - Ofício nº 20/2021, subscrito pela Srª Maria Cecília
Queiroz Gentil, Presidente do “Grupo de Fraternidade Pai Jacob”,
comunicando à Câmara Municipal de Descalvado sobre os Termos de
Colaboração firmados entre referido Grupo e a Prefeitura Municipal de
Descalvado, para a manutenção e custeio do abrigo que atende crianças
e adolescentes, com 20 vagas mensais. II - PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 07/21, dispõe sobre
a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 85.653,10 (oitenta
e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos) e visa
abranger a Divisão de Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS da
estrutura orçamentária, visando à aplicação em ações da COVID-19. III –
PROJETOS
LEI
DO
LEGISLATIVO
CONSIDERADOS
DE
DELIBERAÇÃO: - 02/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson

Gonçalves, denomina “Antonio José Rusca Zafallon – Toninho da
Agropecuária” a Praça Pública localizada no Bairro Campo Belo. - 05/21,
de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário
Oficial de Eventos do Município de Descalvado o “Circuito Bike Aventura”,
a ser realizado anualmente no dia 1º de maio. IV – MOÇÃO DE
APLAUSOS
E
RECONHECIMENTO
CONSIDERADA
DE
DELIBERAÇÃO: 01/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, manifesta aplausos ao Professor Paulo Roberto Marcatto, em
reconhecimento pelos mais de 20 anos dedicados à Unicastelo e
Universidade Brasil (sucessora), prestando serviços de excelência como
professor, coordenador de curso e diretor do campus, e contribuindo
grandiosamente para a formação de profissionais qualificados em nosso
Município e região. V - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM
ENCAMINHADAS A SEUS DESTINATÁRIOS: ANTONIO CARLOS
PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) Indicações: - 35/21, pede ao
Prefeito Municipal que viabilize o retorno do atendimento médico noturno
nas Unidades de Saúde da Família – USF’s dos bairros, com o objetivo de
contemplar a população que trabalha durante o dia e, também, desafogar
o Pronto Socorro Municipal, conforme especifica. - 36/21, reivindica ao
Prefeito do Município que determine à Seção de Trânsito e à Comissão
Municipal de Trânsito estudos e providências efetivas, quanto ao
cruzamento da Rua Coronel Arthur Whitaker com a Rua Antonio Cirelli, a
fim de evitar novos acidentes naquele local e preservar a vida dos
cidadãos descalvadenses. ARGEU DONIZETTI RESCHINI Indicação: 37/21, solicita ao Poder Executivo descalvadense, por meio da Seção de
Trânsito, melhorias na sinalização vertical e horizontal da Vicinal “José
Perna Sobrinho” e, também, a instalação de placas de sinalização e de
guard rail em pontos críticos da Vicinal “Guilherme Scatena”, em
atendimento às postulações dos usuários. DANIEL BERTINI: Indicações:
- 38/21, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Esportes, Lazer e
Turismo a efetiva construção de complexo de lazer em área institucional
do Município no Bairro Bosque do Tamanduá, composto de academia ao
ar livre, playground para crianças (brinquedos), campo de futebol de areia
e quadra de vôlei de areia com iluminação, uma vez que há recursos
financeiros destinados para tal fim, provenientes das Emendas
Impositivas, conforme especifica. - 39/21, pede ao Prefeito Municipal a
contratação de médico veterinário para que o Município possa implantar o
“Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI –
POA”, que visa padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de
produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança
alimentar. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA: Indicação: - 40/21,
reivindica ao Chefe do Poder Executivo a adoção de medidas visando à
limpeza, conclusão e ativação do CLT – Centro de Lazer do Trabalhador
do Bairro Jardim Albertina, em benefício de toda a população que reside
na região leste e carece de opções de lazer e esporte. JOSÉ EDMIR
VALENTIM (MIR VALENTIM) Indicações: - 41/21, sugere ao Poder
Executivo a instalação de duas lixeiras próximo ao ponto de ônibus
situado no entorno da rotatória da Avenida Descalvado com Rua Cel.
Arthur Whitaker, de modo que a população faça o descarte do lixo em
local apropriado. - 42/21, pede ao Chefe do Poder Executivo, por meio da
SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a
instalação de um ponto de descarga na rede de distribuição de água, em
trecho da Avenida Descalvado, evitando que a água com resíduos chegue
à residência dos moradores daquela região, conforme especifica. ISMAEL

FRANCESCHINI: Indicações: - 43/21, requer ao Prefeito Municipal que
determine à secretaria competente estudos objetivando a interligação da
Rua Dr. Hugo Pereira de Abreu, no Jardim Albertina, com a Rua Abílio
Paludetti, no Bairro Recanto dos Ipês II, facilitando a circulação entre
estas duas regiões de nossa cidade. - 44/21, solicita ao Prefeito do
Município, Sr. Antonio Carlos Reschini, as providências necessárias
visando à limpeza da área de pasto existente atrás das casas situadas na
Rua Brasília, em atendimento às postulações dos moradores daquele
local. - 45/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo 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. LUIZ
ANTONIO DO PINHO: Indicações: - 46/21, pede ao Poder Executivo que
aplique a legislação municipal vigente e notifique proprietários para que
conservem seus terrenos devidamente limpos, a fim de, por conseguinte,
manter nossa cidade limpa e organizada. - 47/21, requer ao Prefeito do
Município, Sr. Antonio Carlos Reschini, providências visando a pintura da
sinalização de solo da Vicinal “Guilherme Scatena”, uma vez que as faixas
centrais e laterais estão apagadas, comprometendo a segurança dos
condutores de veículos. MARCELO FIGUEIREDO Indicações: - 48/21,
reivindica à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, cordialmente,
melhorias no espaço onde foram alocados os aparelhos de academia ao
ar livre, anexo ao Ginásio de Esportes, com a colocação de bloquetes em
toda sua área, a instalação de mais mesas confeccionadas em cimento e
de barras fixas, a fim de proporcionar mais estrutura ao local e, assim,
oferecer maior segurança, rendimento e comodidade aos usuários. 49/21, sugere ao Poder Executivo descalvadense a instalação de
aparelhos de academia ao ar livre na área existente na confluência das
Ruas Fortunato Costa, Firmino Costa e Dr. Álvaro Pedro de Souza Casati,
em atendimento aos anseios dos moradores dos Parques Cidade Nova I e
II, já que a região necessita de espaços para o lazer e convivência. 50/21, indica ao Prefeito do Município, Sr. Antonio Carlos Reschini, que
averigue a possibilidade da instalação de, ao menos, duas caçambas no
canteiro central da Avenida das Primaveras, no Parque Morada do Sol, a
fim de organizar a coleta de inservíveis no bairro e no seu entorno,
melhorando o aspecto visual de nossa cidade. REINALDO RODRIGUES
DA CRUZ: Indicações: - 51/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo que
faça melhorias na praça situada no Bairro Recanto Cisne, com o plantio
de novas árvores, construção de calçamento, instalação de bancos,
playground e academia ao ar livre, oferecendo uma opção de lazer aos
moradores daquela região. - 52/21, requer ao Secretário Municipal de
Saúde, Sr. Wander Bonelli, que tome as providências cabíveis junto ao
Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, visando agilizar o
agendamento e a realização de exames dos pacientes do CEME – Centro
de Especialidade Médicas, em prol das pessoas que estão com doenças
sendo agravadas devido a morosidade desse processo. VAGNER BASTO
Requerimento: - 08/21, pede ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio
Carlos Reschini, que envie a esta Casa de Leis explicações sobre o
porquê ainda não foi construído o complexo de lazer no Bairro Bosque do
Tamanduá, uma vez que havia recursos provenientes de emenda
impositivas destinadas para tal finalidade. Indicações: - 53/21, reivindica
ao Poder Executivo que disponibilize uniformes e equipamentos de
segurança aos servidores municipais da limpeza pública e coleta do lixo,
objetivando a identificação e proteção dos funcionários públicos. - 54/21,

solicita ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
proceda a doação de área à empresa “Unilimpe”, visando a geração de
emprego e renda em nosso Município.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Dr. Marcelo Figueiredo; Jacaúna
Rodrigues de Lima; Pinho da Cabana; Mir Valentim; Pr. Adilson
Gonçalves; Ismael Franceschini; Daniel Bertini; Carlinhos Turmeiro; Argeu
Reschini; Vagner Basto; e, por fim, Reinaldo Ninja. 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 propositura foi votada neste expediente. Assim, o Presidente
informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 22 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

