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

13ª Sessão Ordinária
Data: 02 de maio 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 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................02 de maio 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 e, na sequência, deu
prosseguimento aos trabalhos, passando para o pequeno expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE

I - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 32/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 170.000,00 (cento e
setenta mil reais), que visa abranger a Divisão de Assistência Social –
FMAS. - 33/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 117,60 (cento e dezessete reais e
sessenta centavos), que visa abranger a Divisão de Educação – Projeto
Criança. - 34/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil
reais), que abrange a Divisão de Arrecadação, destinando-se ao
Programa de Fiscalização do Índice de Participação dos Municípios, bem
como ao custeio de despesas com os Correios. - 35/22, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que visa abranger a Divisão de
Esporte e Lazer, destinando-se à devolução de parte dos valores cortados
de seu orçamento ante a inclusão dos precatórios. - 36/22, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de
R$ 3.485.104,25 (três milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e
quatro reais e vinte e cinco centavos), que visa abranger a Divisão de
Educação e Cultura, destinando-se à realização de obras nas EMEF’s
Prof.º Francisco Fernando Faria da Cunha e Prof.º Andrelino Casare e

Cel. Rafael Tobias, bem como aquisição de um veículo para a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. - 37/22, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), que visa abranger a
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em razão do
aumento nos repasses às entidades e, também, aos valores estimados de
13º salário. II – MOÇÃO DE APOIO CONSIDERADA DE
DELIBERAÇÃO: - 01/22, de autoria do Vereador Argeu Reschini,
manifesta apoio ao Projeto de Lei n° 1731/2021 que tramita no Senado
Federal, que altera a Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994, para
estabelecer o piso salarial nacional dos profissionais de fisioterapia e
terapia ocupacional, conforme especifica. III - PROPOSITURAS LIDAS E
A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações: - 176/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que
determine o fechamento com alambrados no entorno da área de
preservação ambiental do Residencial Costa Verde, como forma de evitar
o descarte irregular de lixo e entulhos, em prol da saúde e da segurança
dos moradores daquelas imediações. - 177/22, indica ao Setor de Obras e
Serviços Públicos a execução dos serviços de tapa- buracos no entorno
do Ginásio de Esportes, para a segurança dos motoristas e, também, da
população que utiliza o espaço para a prática de atividades físicas, tais
como corrida, caminhada e ciclismo. - 178/22, pede ao Chefe do Poder
Executivo que, assim que aprovado o projeto de lei que estabelece o novo
piso salarial dos professores - considerando que os efeitos serão
retroagidos a 1º de janeiro - seja feita uma folha de pagamento
complementar para que os professores recebam todas essas diferenças
salariais o mais breve possível, conforme especifica. DANIEL BERTINI
Indicações: - 179/22, solicita à Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social que tome medidas urgentes no tocante à
“invasão” de um cidadão em situação de rua nas dependências da APAD
– Associação Protetora dos Animais de Descalvado, oferecendo-lhe o
devido acolhimento. - 180/22, requer ao Secretário de Saúde que viabilize,
com urgência, os serviços de nebulização contra o mosquito aedes
aegypti em todas as regiões da cidade, em virtude do elevado número de
casos de dengue. - 181/22, reencaminha ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o
atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que
especifica e dá outras providências. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA
Indicação: - 182/22, reivindica à Prefeitura Municipal, por meio da
Vigilância Sanitária, que proceda à notificação dos proprietários de
terrenos sem edificação na Rua Miguel de Falco Neto, no Novo São
Sebastião, para a limpeza do mato que está atingindo as residências
vizinhas. MIR VALENTIM Indicações: - 183/22, solicita ao Poder
Executivo Municipal a aplicação da emenda impositiva de autoria deste
vereador destinada à USF – Norma Moreira Colucci, no Jardim Colonial,
para a aquisição de equipamentos, em prol da melhoria nos atendimentos
e do bem-estar de profissionais e pacientes. - 184/22, pede ao Prefeito
Municipal o rebaixamento das guias no entorno da Praça “Santa Cruz das
Almas”, a fim de garantir acessibilidade àquele logradouro, bem como a
realização da reforma dos banheiros existentes, possibilitando o uso por
parte das pessoas que a frequentam ou aguardam o transporte público no
local. MARCELO FIGUEIREDO Indicações: - 185/22, reivindica ao
Prefeito de Descalvado, Senhor Antonio Carlos Reschini, tratativas junto
ao Governo do Estado, visando à adesão de nosso Município ao

Programa “Bolsa Trabalho”, a fim de oferecer ocupação, renda e
qualificação para cidadãos descalvadenses em situação de
vulnerabilidade social. - 186/22, pede ao Poder Executivo a atualização da
catalogação das nascentes do Município de Descalvado, que aconteceu
pela última vez em 2011. Ressalta-se que a iniciativa é necessária para a
realização de convênio com o “Programa Nascentes” do Governo do
Estado de São Paulo, destinado à preservação e conservação de
nascentes nas cidades paulistas. - 187/22, requer ao Chefe do Poder
Executivo a abertura de concurso público para o cargo de analista
ambiental e a contratação de estagiário para a SEMARH – Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com o objetivo de suprir a demanda
da pasta e, com isso, oferecer maior agilidade em alguns serviços
prestados à população, tais como a liberação de licenças ambientais.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicação: - 188/22, reivindica ao
Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
determine ao setor competente a limpeza e a implementação de toda
infraestrutura necessária para a edificação de uma praça pública no
terreno de sua propriedade existente na confluência das Ruas José
Quirino Ribeiro e João Gabriele, em atendimento aos anseios dos
moradores daquele entorno. VAGNER BASTO Requerimento: - 26/22,
requer ao Prefeito Municipal, ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos e ao Secretário de Obras que informem à Câmara Municipal
quais foram os gestores que, no passado, determinaram o descarte de
lixo doméstico na área da Fazenda São Francisco, conforme especifica.
Indicações: - 189/22, indica ao Chefe do Poder Executivo que determine
à Secretaria Municipal de Agricultura e à Secretaria de Obras as devidas
providências visando à limpeza e manutenção do Parque Ecológico
“Sebastião Fiochi”, tendo em vista que com o mato alto tem aparecido
uma grande quantidade de escorpiões naquela região, oferecendo risco
aos cidadãos. - 190/22, solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário de
Esportes, Lazer e Turismo a construção de quadras de vôlei e de futebol
de areia, dotadas de iluminação, ao lado da “Areninha”, complexo
esportivo que será construído no Bosque do Tamanduá.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Pr. Adilson Gonçalves; Carlinhos
Turmeiro; Ismael Franceschini; Vagner Basto; Jacaúna Rodrigues de
Lima; Dr. Marcelo Figueiredo; Mir Valentim; Argeu D. Reschini; 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
PROJETO DE LEI APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL: O Vereador Argeu D. Reschini, por questão de ordem,
solicitou regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º
31/2022, que altera o anexo V da Lei nº 3.866, de 28 de dezembro de
2014, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos
profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de
Descalvado, prestando, para tanto, as devidas justificativas. O Presidente
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor

ou contra o regime de urgência especial. Em discussão, o Vereador
Vagner Basto manifestou-se contra o pedido, com base na orientação
jurídica do IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos). Na
sequência, o Presidente colocou em votação o pedido de regime de
urgência especial, o qual foi aprovado com votos favoráveis dos
Vereadores Pinho da Cabana, Dr. Marcelo Figueiredo, Argeu D. Reschini,
Jacaúna Rodrigues de Lima, Carlinhos Turmeiro, Ismael Franceschini, Mir
Valentim, Daniel Bertini e Reinaldo Ninja. O Vereador Vagner Basto votou
contra. Nesse sentido, o Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos
para emissão de pareceres. Decorrido o prazo, o Presidente declarou a
sessão reaberta. Logo a seguir, abriu o prazo de 30 segundos para os
vereadores se inscreverem para falar a favor ou contra o projeto. Em
discussão, o Vereador Argeu D. Reschini manifestou-se a favor do
projeto. Na sequência, o Vereador Pinho da Cabana pronunciou-se
favorável, concedendo aparte aos Edis Jacaúna Rodrigues de Lima e Pr.
Adilson Gonçalves, ambos a favor da matéria. Ato contínuo, o Vereador
Dr. Marcelo Figueiredo usou da palavra para falar a favor do projeto. A
seguir, o Vereador Mir Valentim manifestou-se também favorável. De igual
modo, o Vereador Daniel Bertini se manifestou a favor, e concedeu aparte
ao Edil Ismael Franceschini, favorável. Por último, o Vereador Vagner
Basto discursou a favor do projeto. Em votação, o Projeto n.º 31/2022 foi
aprovado por unanimidade de votos, em única discussão e votação em
regime de urgência especial. PROJETO DE LEI DO PODER
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 07/22, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado o “Dia Municipal de Conscientização do
Autismo”, a ser comemorado, anualmente, no dia 02 de abril. Em
discussão, ninguém fez uso da palavra. Em votação, o Projeto de Lei n.º
07/22 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO
PODER LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 08/22, de autoria do Vereador
Mir Valentim, reconhece e declara de Utilidade Pública Municipal a
“Associação Cadenza de Música”. Em discussão, o autor do projeto usou
da palavra para encaminhá-lo à votação. A seguir, o Vereador Vagner
Basto manifestou-se favorável, e concedeu aparte aos Vereadores Luiz
Antonio do Pinho, Dr. Marcelo Figueiredo e Reinaldo Rodrigues da Cruz,
todos favoráveis. Em votação, o Projeto n.º 08/22 foi aprovado por
unanimidade de votos. Ato contínuo, o Presidente concedeu a palavra
para o Maestro Bruno Paschoal se manifestar em nome da Associação
Cadenza. Ele discursou na tribuna e, por fim, o Presidente declarou a
presente sessão encerrada, informando que a próxima Sessão Ordinária
será realizada no dia 09 de maio de 2022, segunda-feira, com início às
19:00 horas. 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

