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

10ª Sessão Ordinária
Data: 11 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 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................11 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 convidou o Vereador Ismael Franceschini para ler um trecho da
Bíblia sagrada. Na sequência, deu prosseguimento aos trabalhos, passando
para o pequeno expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE

I – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 08/22, da Contadora da
Câmara Municipal, Senhora Vera Lúcia Câmara, encaminhando o
balancete financeiro do mês de março do corrente exercício, referente às
contas deste Legislativo. II – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 02/22, de autoria das Comissões
de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças, dispondo sobre a
aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Descalvado, referentes
ao exercício financeiro de 2019, em consonância com o parecer prévio
exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no Processo
TC-004862.989.19-1, bem como nos termos do parecer conjunto emitido
pelas referidas comissões, excetuando-se os atos pendentes de
apreciação por parte da Corte Paulista de Contas. O Presidente da
Câmara Municipal informou a todos que o referido Projeto de Decreto
Legislativo será votado na próxima segunda-feira, dia 18 de abril de 2022.
III - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 23/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
suplementar à dotação orçamentária, no valor de R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais), que visa abranger a Secretaria de
Educação, destinando-se à contratação de empresa para locação de
equipamentos de informática – notebook. - 24/22, dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$

1.271.600,00 (um milhão, duzentos e setenta e um mil e seiscentos reais),
que visa abranger a Secretaria de Educação, para atender a mudança do
objeto da aplicação dos recursos obrigatórios até 30 de abril de 2022 da
parcela diferida do FUNDEB, considerando que a empresa vencedora dos
veículos tem um prazo maior para entrega. - 25/22, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de
R$ 653.000,00 (seiscentos e cinquenta e três mil reais), que visa abranger
a Secretaria de Administração, para a construção da estrutura do posto de
combustíveis, que já possui licença de instalação da CETESB. - 26/22,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 271.885.82 (duzentos e setenta e um mil,
oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), que visa
abranger a Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Divisão de
Mobilidade Urbana, para aplicação em obras do sistema viário. - 27/22,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais),
que visa abranger a Divisão de Assistência e Desenvolvimento Social,
devido às providências urgentes a serem tomadas para o abrigo dos
internos da entidade ASILAR, visto que o Município não possui previsão
para tais ações. III - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES Indicações: 139/22, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, Anteprojeto de Lei que concede incentivo fiscal às empresas
que contratarem pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 140/22, indica ao Prefeito Municipal a criação de um Centro Municipal de
Referência do Autismo, com o objetivo de oferecer o trabalho de
acolhimento, orientação e atendimento multiprofissional especializado a
crianças, jovens e adultos diagnosticados com TEA, bem como apoio às
famílias. - 141/22, reivindica à Secretaria de Educação e Cultura que
promova cursos de cuidadores de crianças com TEA - Transtorno do
Espectro Autista, com o objetivo de formar profissionais capacitados a
trabalhar com os cuidados relacionados à criança: desde a rotina diária de
alimentação, higiene e locomoção até as atividades relacionadas ao
desenvolvimento do sistema cognitivo e da sociabilidade. CARLINHOS
TURMEIRO Indicação: - 142/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo
que acione a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo para que
autorize a realização de reparo no telhado e demais melhorias
necessárias no prédio que abriga a Polícia Civil em Descalvado, tendo em
vista a precariedade das instalações, que compromete a segurança dos
profissionais que ali atuam. ARGEU DONIZETTI RESCHINI Indicação: 143/22, indica ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de
implantar em Descalvado o Programa “Calçada Solidária”, a fim de auxiliar
os moradores na construção ou restauração de suas calçadas, de forma a
transformá-las em passeios viáveis e seguros, locais em que os pedestres
possam transitar livremente, além de colaborar com a estética de nossa
cidade. DANIEL BERTINI Requerimento: - 20/22, requer ao Secretário
de Saúde do Estado de São Paulo, Sr. Jeancarlo Gorinchteyn, a adoção
de medidas visando a regularização imediata na distribuição de
medicamentos de alto custo no Município de Descalvado, tendo em vista
os prejuízos à saúde dos pacientes que fazem uso dos fármacos para o
tratamento e controle de doenças. ISMAEL FRANCESCHINI:
Indicações: - 144/22, sugere à Secretaria Municipal de Agricultura que
firme parceria com os moradores do Recanto dos Cisnes para o plantio de
árvores no entorno da área verde e da área destinada à construção de

uma praça naquele bairro, tendo em vista os benefícios da arborização ao
meio ambiente e ao aspecto visual daquela região. - 145/22, indica à
Prefeitura Municipal, por meio da SELT – Secretaria de Esportes, Lazer e
Turismo, que faça a limpeza e manutenção do CLT Santa Cruz, para o
uso da população. Pede, também, a cobertura da quadra e a realização
de atividades com profissionais de educação física, com o objetivo de tirar
os jovens e crianças das ruas e oferecer-lhes oportunidades a partir do
esporte. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA Indicação: - 154/22, pede à
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos que inicie o reparo no
pavimento asfáltico da Rua das Quaresmeiras, nas proximidades do nº
766, uma vez que o acúmulo de água da chuva tem aumentado os
buracos e provocado muitos transtornos aos moradores. JOSÉ EDMIR
VALENTIM (MIR VALENTIM) Indicações: - 146/22, solicita ao Chefe do
Poder Executivo que providencie o reparo do telhado do prédio da CEI
“Prof.ª Paula Cristina Xavier”, no Jardim Albertina, com o objetivo de sanar
as infiltrações que colocam em risco a segurança dos alunos e
funcionários, bem como o patrimônio público. - 147/22, reivindica ao
Prefeito Municipal que determine ao Setor Municipal de Trânsito, com
urgência, a instalação de redutor de velocidade em frente ao
Supermercado Nossa Senhora Aparecida, com o objetivo de inibir os
motoristas que transitam em alta velocidade, colocando em risco a
segurança dos transeuntes. LUIZ ANTONIO DO PINHO Indicação: 148/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a
recuperação do calçamento na Perimetral César Martinelli, a fim de
melhorar a infraestrutura e, consequentemente, oferecer mais segurança
aos pedestres que transitam naquela região. MARCELO FIGUEIREDO
Requerimento: - 21/22, requer à CPFL – Companhia Paulista de Força e
Luz, às empresas de telefonia e internet que façam a manutenção da
rede, devido à grande quantidade de fios caídos, com atenção especial
para a situação das imediações da praça existente no Bairro Santa Cruz
das Almas, onde há cabos encostando no chão. Indicação: - 149/22,
solicita à Vigilância Sanitária do Município providências visando à
notificação do proprietário para a limpeza do terreno existente na Rua
Sebastião Clemente de Freitas,
nº 10, no Recanto dos Cisnes, visto
que o mato alto e a sujeira do imóvel estão causando uma série de
transtornos a quem reside naquela região. - 150/22, pede ao Poder
Executivo a ampla divulgação da mudança de local do PROCON, que
recentemente passou a funcionar no prédio do Poupatempo, visto que
muitos munícipes ainda não sabem e continuam a procurar pelos serviços
no antigo endereço. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicação: 151/22, pede ao Setor Municipal de Trânsito estudos visando à instalação
de um redutor de velocidade na Rua Darcy Aparecido Filla, no Bairro
Bosque do Tamanduá, com o objetivo de oferecer maior segurança ao
trânsito e evitar acidentes. VAGNER BASTO Indicações: - 152/22,
solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos
que notifiquem a CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz para que
conclua o processo para o fornecimento de energia elétrica e implantação
de iluminação pública no Distrito Industrial do Bosque do Tamanduá,
possibilitando a instalação e funcionamento das empresas naquele local. 153/22, indica ao Prefeito Municipal que realize convênio com a Secretaria
de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para que as multas aplicadas
no Município de Descalvado sejam repassadas para utilização em nossa
cidade, destinando parte desses recursos para o custeio de ONGs
municipais, conforme especifica.

GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Carlinhos Turmeiro; Pastor Adilson
Gonçalves; Mir Valentim; Vagner Basto; Argeu D. Reschini; Ismael
Franceschini; Dr. Marcelo Figueiredo; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Jacaúna
Rodrigues de Lima; e, por fim, Luiz Antonio do Pinho. 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 ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: o Vereador Mir Valentim, por questão
de ordem, requereu regime urgência especial para votação do Projeto de Lei
n.º 25/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 653.000,00
(seiscentos e cinquenta e três mil reais), que visa abranger a Secretaria de
Administração, para a construção da estrutura do posto de combustíveis, que
já possui licença de instalação da CETESB, prestando as devidas justificativas
para tanto. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores
se manifestarem a favor ou contra o projeto. Ninguém se manifestou. Em
votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se manifestarem a favor ou
contra o projeto. O Vereador Argeu D. Reschini manifestou-se favorável à
matéria. Em votação, o Projeto de Lei n.º 25/2022 foi aprovado por
unanimidade de votos, em regime de urgência especial. PROJETO DE LEI
DO PODER EXECUTIVO APROVADO PELA MAIORIA, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: o
Vereador Vagner Basto requereu regime de urgência especial para votação
do Projeto de Lei n.º 27/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), que visa abranger a
Divisão de Assistência e Desenvolvimento Social, devido às providências
urgentes a serem tomadas para o abrigo dos internos da entidade ASILAR,
visto que o Município não possui previsão para tais ações, prestando, para
tanto, as devidas justificativas. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos
para os vereadores se manifestarem a favor ou contra o projeto. O Vereador
Daniel Bertini fez uso da palavra para manifestar-se contra o pedido. Na
sequência, o Edil Vagner Basto pronunciou-se a favor de seu pedido. Em
votação, o pedido foi aprovado pela maioria com votos favoráveis dos
Vereadores Vagner Basto, Argeu Reschini, Dr. Marcelo Figueiredo, Luiz
Antonio do Pinho, Jacaúna Rodrigues de Lima, Carlinhos Turmeiro e Mir
Valentim. Já os Vereadores Daniel Bertini, Reinaldo Rodrigues da Cruz e
Ismael Franceschini votaram contra o pedido. Na sequência, o Presidente
declarou a sessão suspensa por 5 minutos para emissão de pareceres no
referido projeto. Decorrido o prazo e emitidos os pareceres, o Presidente
declarou a sessão reaberta, e abriu o prazo de 30 segundos para os
vereadores se manifestarem a favor ou contra o projeto. O Vereador Argeu D.
Reschini usou a tribuna para manifestar-se a favor do projeto, concedendo
aparte aos Vereadores Daniel Bertini, contra, Dr. Marcelo Figueiredo, a favor,
e Jacaúna Rodrigues de Lima, contrário à matéria. A seguir, o Vereador
Reinaldo R. da Cruz fez uso da palavra para falar contra a propositura,
concedendo aparte ao Vereador Ismael Franceschini, também contrário ao
projeto. Por último, o Vereador Vagner Basto manifestou-se a favor da

propositura, e concedeu aparte ao Vereador Pr. Adilson, também favorável, e
ao Vereador Ismael Franceschini, que esclareceu sua manifestação no
tocante a este projeto e reiterou seu posicionamento contrário à propositura.
O Vereador Luiz Antonio do Pinho também solicitou aparte ao Vereador
Vagner Basto, e se manifestou favorável ao projeto. Em votação, o Projeto
n.º 27/2022 foi aprovado com votos favoráveis dos Vereadores Vagner Basto,
Argeu D. Reschini, Ismael Franceschini, Dr. Marcelo Figueiredo, Luiz Antonio
do Pinho, Jacaúna Rodrigues de Lima, Carlinhos Turmeiro e Mir Valentim; e
votos contrários dos Vereadores Daniel Bertini e Reinaldo Rodrigues da Cruz.
Pontofinalizando, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 18 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

