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

15ª Sessão Ordinária
Data: 16 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 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................16 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 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 10/22, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete
financeiro do mês de abril do corrente exercício, referente às contas deste
Legislativo. II - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 45/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial no valor de R$ 185,01 (cento e oitenta e cinco reais e um centavo),
que visa abranger a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 46/22, dispõe sobre o acesso gratuito em espetáculos artístico-culturais e
esportivos no Município de Descalvado, às pessoas com Transtornos do
Espectro Autista, na forma que especifica. - 47/22, dispõe sobre a abertura
de vaga para emprego de provimento efetivo de Psicólogo. III –
PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES Indicações: - 203/22, reitera pedido ao Chefe do
Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Saúde para que disponibilizem o
atendimento médico noturno nas unidades de saúde da família dos bairros,
para garantir o acesso da população que trabalha durante o dia aos serviços
de saúde básica. - 204/22, indica ao Prefeito Municipal a instalação de
aparelhos de academia ao ar livre no Residencial Costa Verde, em benefício
da saúde física dos moradores também dos bairros adjacentes, tais como
Santa Terezinha, Alto da Boa Vista e Cambará II, conforme especifica. 205/22, pede ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini,
providências quanto à 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. DANIEL BERTINI Requerimento: 31/22, requer ao Prefeito Municipal que informe quais providências foram
tomadas com o intuito de atender ao Decreto Federal n.º 10.540/2020, que
determina a implantação do SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução
Orçamentária, Administração Financeira e Controle até janeiro de 2023, bem
como que envie cópia dos documentos relativos ao plano de ação previsto no
referido decreto, cujo o prazo se findou em 05 de maio de 2021, conforme
especifica. ISMAEL FRANCESCHINI Indicação: - 216/22, pede à Secretaria
de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos estudos
visando à construção de passagens para a travessia de pedestres no
canteiro central da Avenida Hilário da Silva Passos, defronte da Universidade
Brasil, para maior segurança e comodidade dos cidadãos que circulam
naquela região. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA Indicações: - 206/22,
solicita ao Chefe do Poder Executivo melhorias no Cemitério Municipal, tais
como o recapeamento asfáltico e a iluminação de seu estacionamento, bem
como a contratação de um guarda noturno, a fim de inibir a ação de vândalos
e criminosos. - 207/22, requer à Prefeitura Municipal que, juntamente com a
empresa que presta os serviços de transporte público, realizem a instalação
de pontos de ônibus com cobertura e assentos em toda a cidade, para
segurança e comodidade dos usuários, conforme especifica. MIR VALENTIM
Indicações: - 208/22, pede ao Prefeito Municipal que determine ao Setor de
Trânsito a colocação de duas placas de limite de velocidade na estrada da
Fazenda São Francisco, que dá acesso ao Assentamento Horto da Aurora,
devido aos abusos que vêm sendo cometidos no local. - 209/22, solicita ao
Poder Executivo a aplicação da emenda impositiva destinada à promoção da
“Semana Municipal de Combate ao Uso e Abuso de Drogas”, a ser realizada,
anualmente, na última semana do mês de junho, conforme previsto na Lei
Municipal n.º 4.558, de 07 de abril de 2021. MARCELO FIGUEIREDO
Requerimento: - 32/22, requer à Santa Casa de Misericórdia e à Secretaria
Municipal de Saúde que forneçam a esta Casa de Leis números atualizados
quanto à quantidade de testes positivos para a dengue alusivos ao nosso
Município. Indicações: - 210/22, reivindica ao Setor de Trânsito do Município
providências urgentes visando a substituição da placa de “PARE” na esquina
do Rotary Clube, no cruzamento das Ruas Dr. Anastácio Vianna e Dr.
Humberto Gabriele, uma vez que a sinalização do local está danificada e
oferece risco de acidentes neste ponto de grande fluxo de veículos. - 211/22,
sugere ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
estudos visando à criação de um Viveiro Municipal com estufas para
produção de mudas frutíferas e de hortaliças, para posterior distribuição à
população, conforme especifica. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ
Indicações: - 212/22, pede ao Poder Executivo que tome as medidas
cabíveis para disponibilizar um maior número de canais de TV digital no
Município de Descalvado, atendendo aos anseios da população, conforme
especifica. - 215/22, requer ao Prefeito Municipal e ao Setor de Obras o
cumprimento de emenda impositiva destinada à construção de escada com
corrimão no canteiro central da Avenida das Flores, se possível nas
imediações de seu cruzamento com a Rua das Hortênsias, em atendimento
aos pedidos de moradores do Parque Morada do Sol. VAGNER BASTO
Requerimento: - 33/22, solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos
Reschini, e à Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Maria
do Carmo Marcatto Reschini, que expliquem as razões pelas quais a unidade
do CRAS no Bairro Bosque do Tamanduá ainda não foi ativada, conforme
especifica. Indicações: - 213/22, pede à Prefeitura Municipal, por meio do
setor competente, a execução dos serviços de limpeza e capinação do mato
em todas as entradas da cidade, bem como a realização de aceiros próximos
as áreas verdes, com o objetivo de evitar os incêndios que são comuns nesta

época do ano. - 214/22, sugere à Secretaria Municipal de Saúde que realize
mensalmente atendimento médico aos sábados em todas as USF’s, voltado à
saúde infantil e da mulher, com o intuito de oferecer às mães que trabalham
durante a semana a oportunidade de cuidar da própria saúde e dos filhos.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Luiz Antonio do Pinho; Dr. Marcelo
Figueiredo; Mir Valentim; Carlinhos Turmeiro; Daniel Bertini; Argeu Donizetti
Reschini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Jacaúna Rodrigues de Lima; e, por
fim, Ismael Franceschini. 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
PROJETOS DE LEI DE AUTORIA DO EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:
Projeto de Lei n.º 39/22, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
no valor de R$ 65.259,32 (sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove
reais e trinta e dois centavos) e visa abranger a Divisão de Assistência
Social, destinando-se ao Programa Criança Feliz. Em discussão, ninguém se
manifestou. Em votação, o Projeto n.º 39/22 foi aprovado por unanimidade de
votos. Projeto de Lei n.º 40/22, que dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 31.714,03 (trinta e um mil, setecentos e
quatorze reais e três centavos) e visa abranger a Divisão de Assistência
Social, destinando-se ao Programa de Trabalho IGD PAB – Auxílio Brasil. Em
discussão, nenhum vereador fez uso da palavra. Em votação, o Projeto n.º
40/22 foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei n.º 41/22,
dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
136.319,19 (cento e trinta e seis mil, trezentos e dezenove reais e dezenove
centavos) e visa abranger o Fundo Social de Solidariedade, o Fundo
Municipal do Idoso e a Divisão de Assistência Social. Em discussão, ninguém
se pronunciou. Em votação, o Projeto n.º 41/22 foi aprovado por unanimidade
de votos. Projeto de Lei n.º 42/22, dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e visa abranger
o Fundo Municipal do Idoso. Em discussão, nenhum vereador fez uso da
palavra. Em votação, o Projeto n.º 42/22 foi aprovado por unanimidade de
votos. Pontofinalizando, o Presidente informou que a próxima Sessão
Ordinária será realizada no dia 23 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

