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

9ª Sessão Ordinária
Data: 04 de abril 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 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................04 de abril 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 leu um trecho da Bíblia Sagrada. Na sequência, deu
prosseguimento aos trabalhos, passando para o pequeno expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE

I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 20/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 1.321.000,00 (um milhão,
trezentos e vinte e um mil reais), que visa abranger a Secretaria de Obras
e Serviços Públicos, para devolução de recursos que foram suprimidos na
peça orçamentária e utilizados para pagamento de precatórios. - 21/22,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), que
visa abranger a Secretaria de Saúde, em atendimento ao Convênio n.º
12/21, firmado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado, cuja vigência é 01/01/2022 a 30/04/2022. II – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 03/22,
de autoria do Vereador Daniel Bertini, concede o Título de Cidadã
Honorária de Descalvado à Senhora Rosária Fernandes Strozzi. III PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES Indicações: - 123/22, reitera ao Prefeito
Municipal pedido para que envide esforços junto ao Governo do Estado de
São Paulo para adesão ao Programa "Frente de Trabalho”, a partir do
qual é possível contratar mão-de-obra para a realização de atividades
como limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos, dando
uma oportunidade de emprego àqueles que necessitam. - 124/22,
reivindica ao Prefeito do Município providências visando melhorias na

iluminação da Rua Carlos Pulici, visto que o escuro da região vem
causando insegurança a quem mora ou transita por esta via, além de
prejudicar o aspecto visual urbano. CARLINHOS TURMEIRO Indicações:
- 125/22, pede ao Poder Executivo a realização de melhorias na área
verde no Bosque do Tamanduá, tais como a limpeza, fechamento com
alambrados e construção de calçamento no passeio público de seu
entorno, em prol da segurança dos moradores daquela região e demais
transeuntes. - 126/22, indica ao Setor de Obras e Serviços Públicos que
realize, com urgência, o reparo no pavimento asfáltico no cruzamento
entre as Ruas Ambrósio Mendonça e Paulo Casati Filho, no Bosque do
Tamanduá, visto que o buraco está se expandindo, colocando em risco a
segurança das pessoas que por lá transitam. ISMAEL FRANCESCHINI:
Indicação: - 138/22, solicita ao Prefeito Municipal a revitalização das
laterais da Via de Acesso “Antônio Benedito Paschoal”, com a capinação
do mato, plantio de árvores e vegetação adequada no “barranco” próximo
à Passarela, com o objetivo de melhorar o aspecto visual na entrada da
nossa cidade. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA Indicações: - 127/22,
pede ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Saúde maior
agilidade no agendamento dos exames de endoscopia, tendo em vista
que os recursos financeiros estão disponíveis, porém a fila de espera é
extensa, inclusive com pacientes que aguardam há quase dois anos. 128/22, requer à Prefeitura Municipal que tome as medidas cabíveis junto
à CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz para a substituição do
poste de madeira situado na Rua Rio de Janeiro, defronte da residência
de n.º 618, no Jardim Albertina, em prol da segurança dos moradores e
transeuntes. JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) Requerimento:
- 18/22, requer ao Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal,
informe a esta Casa de Leis quais áreas foram doadas ou concedidas
para empresas nos últimos cinco anos, bem como se referidas
beneficiárias cumpriram as obrigações estipuladas em lei após o
recebimento dos imóveis, conforme especifica. LUIZ ANTONIO DO
PINHO Indicação: - 130/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo que
determine ao Setor Municipal de Trânsito a pintura das guias, reservando
vagas de estacionamento a idosos e deficientes, defronte da nova
unidade do Poupatempo, na região central da cidade, a fim de assegurar
o direito e a plena acessibilidade a esses cidadãos. Pede, também, a
pintura de faixa de pedestres no referido local. MARCELO FIGUEIREDO
Indicações: - 131/22, solicita ao Poder Executivo que dê início a uma
campanha de conscientização e combate às queimadas, dada a
proximidade do período crítico de seca no Estado de São Paulo, quando
aparecem muito focos de incêndio, situação que compromete a saúde das
pessoas e do meio ambiente. - 132/22, reivindica ao Prefeito Municipal
que notifique à CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz e as
empresas de telefonia e internet para que façam a manutenção da rede,
devido à grande quantidade de fios caídos, visando à segurança de
nossos cidadãos. - 133/22, pede ao Prefeito do Município, Senhor Antonio
Carlos Reschini, que determine ao setor competente a manutenção e
pintura das lixeiras de concreto existentes na parte de trás da Praça da
Matriz, medida de extrema valia para a limpeza urbana, por se tratar de
ponto de grande circulação de pessoas. REINALDO RODRIGUES DA
CRUZ Indicações: - 136/22, indica ao Poder Executivo que, por meio da
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, faça o reparo das guias e
sarjetas na Rua Anselmo Cassamasso, tendo em vista que nos dias de
chuva intensa, a água tem invadido algumas residências, causando

transtornos e prejuízos aos moradores. - 137/22, sugere à Prefeitura
Municipal que viabilize a instalação do Corpo de Bombeiros nas
dependências da FEPASA, em virtude da localização de fácil acesso,
amplitude e disponibilidade, essenciais para o desempenho das atividades
e o atendimento à nossa população. VAGNER BASTO Requerimento: 19/22, requer ao Poder Executivo e à Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado que enviem à Câmara Municipal, nos devidos prazos legais,
relatório pormenorizado contendo todos os custos de Pronto Socorro “Dr.
Victório Amadeu Casati”, conforme especifica. Indicações: - 134/22,
solicita ao Prefeito Municipal, ao Secretário de Saúde e à Provedoria da
Santa Casa de Misericórdia de Descalvado a concessão de aumento
salarial aos técnicos de enfermagem que atuam no Pronto Socorro
Municipal, tendo em vista a intensidade do trabalho naquela unidade,
muito maior que em outros setores da saúde. - 135/22, reivindica à
Secretaria Municipal de Saúde que passe a realizar a pulverização de
inseticida contra o mosquito da dengue em toda cidade de Descalvado,
como forma de prevenção, devido ao aumento de casos da doença em
nossa cidade e região.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Ismael Franceschini; Daniel Bertini; Pr.
Adilson Gonçalves; Vagner Basto; Luiz Antonio do Pinho; Dr. Marcelo
Figueiredo; Jacaúna Rodrigues de Lima; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Mir
Valentim; e, por fim, Carlinhos Turmeiro. 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 PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: o
Vereador Argeu D. Reschini, por questão de ordem, requereu regime de
urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 20/2022, que dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 1.321.000,00 (um milhão, trezentos e vinte e um mil reais), que
visa abranger a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para devolução de
recursos que foram suprimidos na peça orçamentária e utilizados para
pagamento de precatórios. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para
os vereadores se inscreverem a favor ou contra o pedido. O Vereador
Reinaldo Ninja manifestou-se a favor do pedido. Na sequência, o Vereador
Vagner Basto pronunciou-se favorável. Em votação, o pedido de regime de
urgência especial foi aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o
Presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para emissão de pareceres no
projeto. Emitidos os pareceres e decorrido o prazo, declarou reaberta a
presente sessão e abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se
manifestarem a favor ou contra o projeto. Ninguém se manifestou. Em
votação, o Projeto n.º 20/2022 foi aprovado por unanimidade de votos.
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O
Vereador Luiz Antonio do Pinho requereu regime de urgência especial para
votação do Projeto de Lei n.º 22/22, que dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 61.000,00
(sessenta e um mil reais), que visa abranger a unidade de encargos do
Município, destinados ao pagamento de ITCMD referente a doação de

imóvel. Aberto prazo para manifestações, ninguém fez uso da palavra. Em
votação, o pedido de regime de urgência especial foi aprovado por
unanimidade de votos. Após, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para
os vereadores manifestarem-se a favor ou contra o projeto. Ninguém se
manifestou. Em votação, o Projeto n.º 22/2022 foi aprovado por unanimidade
de votos. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: o
Vereador Daniel Bertini solicitou regime de urgência especial para votação do
Projeto de Lei n.º 21/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez
mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, em atendimento ao
Convênio n.º 12/21, firmado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Descalvado, cuja vigência é 01/01/2022 a 30/04/2022. Aberto prazo para
manifestações, ninguém fez uso da palavra. Em votação, o pedido de regime
de urgência especial foi aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores manifestaremse a favor ou contra o projeto. Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto
n.º 21/2022 foi aprovado por unanimidade de votos. MOÇÃO DE APELO
APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 01/22, de autoria do Vereador Pastor
Adilson Gonçalves, manifesta apelo ao Sr. José Luiz Pavanelli,
superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, pedindo-lhe
providências urgentes para que a nova agência da Caixa Econômica
Federal de Descalvado, inicie suas atividades em benefício da população,
visto que há tempos as obras foram concluídas e não há informação sobre
a sua inauguração e funcionamento. PROJETO DE LEI DO PODER
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 18/2022, dá nova redação ao Art.
3º, inciso III, da Lei Municipal n.º 2032/2000, que dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal Antidrogas – COMAD. Pontofinalizando, o Presidente
informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 11 de abril 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

