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

12ª Sessão Ordinária
Data: 25 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 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................25 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 - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 08/22, de autoria do Vereador Mir Valentim, reconhece
e declara de Utilidade Pública Municipal a “Associação Cadenza de
Música”. II – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS:
PASTOR ADILSON GONÇALVES Indicações: - 167/22, encaminha ao
Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto
de Lei que dispõe sobre o acesso gratuito em espetáculos artísticoculturais e esportivos no Município de Descalvado, às pessoas com
transtorno do espectro autista, na forma que especifica. - 168/22,
encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a concessão da gratuidade
nas tarifas de transporte coletivo, no âmbito do Município de Descalvado,
às pessoas com transtorno do espectro autista. - 169/22, reivindica à
Prefeitura Municipal, mais uma vez, que estude a possibilidade do retorno
do programa “Café da Manhã Solidário”, oferecendo refeição de qualidade
aos trabalhadores da área rural. ISMAEL FRANCESCHINI Indicação: 170/22, pede à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
SEMARH a execução de obras para reparo do emissário de esgoto que
passa pelo Jardim Bela Vista. Pede, também, sua interligação à Estação
de Tratamento de Esgoto – ETE, reduzindo os impactos ambientais, em
benefício de toda nossa população. MARCELO FIGUEIREDO

Requerimento: - 24/22, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, que envie a esta Casa de Leis relatório contendo
informações sobre quantos servidores públicos municipais encontram-se
afastados atualmente, bem como, os devidos departamentos em que
atuam, conforme especifica. Indicações: - 171/22, solicita à Vigilância
Sanitária do Município providências visando à notificação do proprietário
para a limpeza do terreno existente na Rua José Rodrigues Penteado, ao
lado da residência nº 556, no Centro, visto que o mato alto está causando
uma série de transtornos a quem reside na região. - 172/22, reivindica à
Prefeitura Municipal, por meio do setor competente, o reparo do bueiro e
do buraco existentes na Rua Odair Ferraz, próximo ao cruzamento com a
Rua Carlos Pulici, com intuito de garantir a segurança das pessoas que
residem e transitam por aquele local. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ
Indicação: - 173/22, indica ao Setor Municipal de Trânsito a pintura de
faixa amarela com o objetivo de proibir o estacionamento de veículos no
trecho da Rua Ângelo Paganotto próximo ao cruzamento com a Rua
Siqueira Campos, na esquina da “Santec”, para maior visibilidade dos
motoristas que trafegam pela via, a fim de evitar acidentes. VAGNER
BASTO Requerimento: - 25/22, requer à Secretaria de Finanças e à
Procuradoria Geral do Município informações no tocante a não permissão
para emissão da CND – Certidão Negativa de Débitos expedida pela
Receita Federal, em nome da Prefeitura, e quais as consequências ao
Município de Descalvado, conforme especifica. Indicações: - 174/22,
indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, e ao
Secretário de Agricultura, Eduardo Saggiorato, a contratação de empresa
especializada para a realização de um levantamento da área produtiva
rural de nosso Município para a posterior criação de uma política de
incentivos à produção e geração de empregos. - 175/22, pede ao Chefe
do Executivo que, em atendimento à recomendação do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo nas contas de 2019 da Prefeitura
Municipal, proceda a mudança do Setor de Tributação e Tesouraria para a
região central da cidade, a fim de facilitar o acesso aos cidadãos e,
sobretudo, oferecer maior segurança, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Dr. Marcelo Figueiredo; Carlinhos
Turmeiro; Ismael Franceschini; Jacaúna Rodrigues de Lima; Pastor
Adilson Gonçalves; Daniel Bertini; Vagner Basto; Mir Valentim; Luiz
Antonio do Pinho; e, por fim, Reinaldo Rodrigues da Cruz. 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
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 01/22, de autoria do
Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula o Sr. Wander Bonelli pela
dedicação e o trabalho de excelência que realizou à frente da Secretaria
Municipal de Saúde, principalmente, durante a pandemia de COVID-19,
onde não mediu esforços para garantir assistência aos pacientes,
salvando muitas vidas e colocando em evidência a saúde de Descalvado
no cenário nacional. Em discussão, o autor da moção usou da palavra
para encaminhá-la à votação e tecer agradecimentos ao homenageado.

Na sequência, o Vereador Vagner Basto manifestou-se favorável à
propositura, concedendo aparte aos Vereadores Dr. Marcelo Figueiredo,
Carlinhos Turmeiro, Luiz Antonio do Pinho, Reinaldo Rodrigues da Cruz,
Ismael Franceschini, Daniel Bertini e Jacaúna Rodrigues de Lima, todos
favoráveis. Em votação, a Moção n.º 01/22 foi aprovada por unanimidade
de votos. A seguir, o Presidente suspendeu a sessão e procedeu a
entrega da moção ao Sr. Wander Bonelli. Ato contínuo, franqueou a
palavra ao homenageado, que discursou em agradecimento e, também,
para falar sobre as dificuldades enfrentadas na área de saúde. Na
sequência, o Presidente declarou a sessão reaberta, dando-lhe
continuidade. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 28/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
suplementar à dotação orçamentária, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, em atendimento ao
pedido dos Vereadores Ismael Franceschini e Vagner Basto, para
alteração de emendas impositivas, para destinação à Associação Latidos
e Miados.- 29/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 4.671,83 (quatro mil, seiscentos e
setenta e um reais e oitenta e três centavos), que visa abranger a
Secretaria de Saúde, em atendimento ao pedido do Vereador Daniel
Bertini, para alteração de emendas impositivas, para destinação à
Associação Latidos e Miados. - 30/22, dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 120.729,43
(cento e vinte mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e três
centavos), que visa abranger o Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente – FMDCA. Pontofinalizando, o Presidente informou que a
próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 02 de maio 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

