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

4ª Sessão Ordinária
Data: 22 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 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................22 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.
Depois disso, pediu a todos que fizessem 1 minuto de silêncio em
memória do Sr. Antonio Rodrigues de Lima, pai do Edil Jacaúna, que
faleceu neste último fim de semana. Após, deu prosseguimento aos
trabalhos, passando para o pequeno expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE

I – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício S.F. nº 37/21, subscrito
pelo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, encaminhando
a este Legislativo o Diário de Empenhos e o Balancete
Receita/Despesa referentes ao mês de janeiro de 2021. II –
PROJETOS LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 08/21, dispõe sobre alteração de anexos da Lei
n.º 4.479, de 21 de agosto de 2020 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2021, com o objetivo de realizar
adequações/alterações na LOA quanto à previsão de renúncia de
receita e demais atos necessários em conformidade com a Lei
Complementar 101/200, para instituir programa de exclusão de
multas e juros e parcelamento de débitos para o exercício de 2021. 09/21, dispõe sobre alteração da Lei n.º 4.516, de 22 de dezembro
de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício
financeiro
de
2021,
com
o
objetivo
de
realizar
adequações/alterações na LOA quanto à previsão de renúncia de

receita e demais atos necessários em conformidade com a Lei
Complementar 101/200, para instituir programa de exclusão de
multas e juros e parcelamento de débitos para o exercício de 2021. 10/21, institui o Projeto Vidro Social no âmbito do Município de
Descalvado e autoriza o Poder Público a celebrar parceria com
empresa objetivando sua implantação. III – PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 06/21, de
autoria do Vereador Vagner Basto, dispõe sobre a jornada de
trabalho do servidor público ocupante de emprego público de
provimento em comissão junto ao Poder Executivo do Município de
Descalvado-SP. IV – MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO
CONSIDERADAS DE DELIBERAÇÃO: - 01/21, de autoria do
Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula os servidores que
compõem a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMARH, pelos relevantes e constantes serviços prestados à
população local. - 02/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, manifesta congratulações ao Sr. Valdecir Marcolino pelos 44
anos de carreira como servidor público municipal e pela competência e
dedicação à frente da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
do Município de Descalvado, colaborando e participando de várias
realizações em prol da qualidade de vida em nosso Município. V PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES Indicação: - 55/21, reivindica ao Prefeito
do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, providências quanto
a iluminação pública das entradas da cidade e dos trevos de acesso,
a fim de oferecer maior segurança à população e melhorar o
aspecto visual de nosso Município. ANTONIO CARLOS PAULINO
(CARLINHOS TURMEIRO) Indicações: - 56/21, indica ao Poder
Executivo Municipal que disponibilize um médico pediatra nos
plantões do Pronto Socorro “Dr. Victório Amadeu Casati” aos finais
de semana e, se possível, também nos dias úteis. - 57/21, solicita ao
Chefe do Poder Executivo que tome providências a fim de sanar o
problema do acúmulo de águas pluviais no trecho da Vicinal
“Guilherme Scatena”, popularmente conhecido como “duas pontes”,
bem como determine que seja roçado o mato no acostamento deste
trecho, de forma a evitar acidentes. - 58/21, pede ao Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que envide esforços visando
a colocação de guard rail e a construção de terceira faixa no trecho
da Vicinal “Guilherme Scatena” conhecido como “subida do
Jaguarandi”, para melhorar as condições de tráfego e a segurança
naquele local. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 09/21, requer ao
Prefeito Municipal e ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, Sr. Valdecir Marcolino, que, no tempestivo prazo legal,
enviem a esta Casa de Leis cópias das notas fiscais alusivas à
aquisição de bombas dos poços artesianos do Município, de 2017
até a presente data, conforme especifica. Indicação: - 59/21, pede
ao Chefe do Poder Executivo a colocação de três caçambas de lixo
em pontos do Horto da Aurora, visando o descarte adequado de
resíduos e materiais, uma vez que a única caçamba existente no
local está completamente deteriorada e já não cumpre sua função.

JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) Requerimentos: 10/21, requer ao Chefe do Poder Executivo que, no tempestivo
prazo legal, informe a esta Casa de Leis quais providências estão
sendo tomadas no intuito de regularizar o loteamento Chácara
Pantanal, bem como resolver os problemas de infraestrutura do
local. - 11/21, requer à Santa Casa de Misericórdia de Descalvado
que providencie a manutenção dos rádios de comunicação das
ambulâncias, com o objetivo de agilizar o atendimento de
emergência aos cidadãos, conforme especifica. ISMAEL
FRANCESCHINI: Indicação: - 67/21, reivindica ao Prefeito
Municipal e à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a
instalação de redutores de velocidade na Avenida Antonio
Fregonese, a “reta”, atendendo ao pedido dos moradores do
loteamento Recanto Luigina e das propriedades rurais situadas nas
imediações. LUIZ ANTONIO DO PINHO: Indicações: - 60/21,
indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini,
que determine o calçamento do pequeno trecho da Rua Antonio
Bianchi, ao lado da escola CEDESC, cujo passeio público está
tomado pelo mato, impedindo o trânsito seguro dos pedestres. 61/21, pede ao Poder Executivo que, por meio da COMUTRAN –
Comissão Municipal de Trânsito, proceda a reforma do redutor de
velocidade situado na Rua Pará, no Parque Milênio, com o objetivo
de tornar a “lombada” mais baixa, evitando que os motoristas
danifiquem seus veículos, e, principalmente, que ocorram acidentes.
MARCELO FIGUEIREDO Indicações: - 62/21, pede ao Chefe do
Poder Executivo descalvadense que adote as medidas cabíveis para
a conclusão da calçada nas imediações do Centro Educacional
SESI, na lateral voltada para a Avenida Independência, para
oferecer estrutura e segurança a quem circula por aquele local,
sobretudo aos alunos e seus familiares. - 63/21, reivindica ao Poder
Executivo o calçamento com bloquetes na área que abriga a pista
de skate ao lado do SESI, bem como a colocação de bancos,
bebedouro com água potável, quiosque coberto e iluminação no
local, em atendimento às postulações dos praticantes desta
atividade esportiva, que cresce em nosso Município. - 64/21, solicita
ao Prefeito Municipal a criação de um projeto de melhorias para a
Praça do Santa Cruz, com a instalação de aparelhos de academia
ao ar livre, lixeiras e playground para crianças, como forma de
aproveitar melhor o espaço que é amplo, oferecendo opções de
lazer e entretenimento aos moradores da região norte da cidade.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 65/21, solicita ao
Poder Executivo descalvadense que faça o projeto e dê início à
construção da cancha de bocha com cobertura, bem como a
cobertura do campo de malha na Praça do Cerrado, haja vista que
recursos já estão liberados para tal finalidade. VAGNER BASTO
Requerimento: - 12/21, requer ao Chefe do Poder Executivo que
envie a esta Casa de Leis cópia reprográfica dos cheques, bem
como a microfilmagem após a compensação bancária, referentes ao
pagamento das empresas contratadas para a confecção e locação
de decorações natalinas no Município, conforme especifica.

Indicação: - 66/21, indica ao Prefeito Municipal, à Secretaria de
Obras, SEMARH e a Procuradoria Geral do Município a adoção das
medidas necessárias para regularização e regulamentação da
criação de novos loteamentos no Município, com o objetivo de
conceder a devida liberação aos empreendimentos que estão no
aguardo, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE

Usaram da palavra os Vereadores: Reinaldo Ninja; Daniel Bertini;
Vagner Basto; Ismael Franceschini; Carlinhos Turmeiro; Dr. Marcelo
Figueiredo; Pastor Adilson Gonçalves; Mir Valentim; Pinho da
Cabana; e, por fim, Argeu Reschini. 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. Por fim, o
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada
no dia 1º de março 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

