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

18ª Sessão Ordinária
Data: 06 de junho 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 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................06 de junho 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 fez a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência,
deu prosseguimento aos trabalhos, passando-se ao Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício CJC.ARC.722/2022, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, informando a Câmara Municipal de
Descalvado, para conhecimento e eventuais providências, que julgou
irregulares o Pregão Presencial n.º 03/2018 e o Contrato n.º 14/2018, firmado
em 13 de março de 2018, entre a Prefeitura de Descalvado e a Empresa Mult
Beef Comercial Ltda., referente à aquisição de gêneros alimentícios
perecíveis para o Serviço Municipal de Alimentação Escolar – SMAE, para o
exercício de 2018 e subsequente, no valor de R$ 597.530,00 (quinhentos e
noventa e sete mil e quinhentos e trinta reais). Segue anexa ao referido ofício
cópia da decisão exarada em 23 de setembro de 2020 - à disposição dos
Senhores Vereadores. II - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 54/22, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), que visa abranger a Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos. III – PROJETO
DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 11/22, de
autoria do Vereador Mir Valentim, denomina "João Conejo” a Área Verde
localizada entre as Ruas José Carlos Pugina e Antonio Luiz Marcos, no
Bairro Recanto dos Ipês I, no Município de Descalvado-SP. IV – MOÇÃO DE
APLAUSOS E RECONHECIMENTO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: 05/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta sinceros
aplausos aos integrantes da Associação de Motociclistas Insanos Moto
Clube, pela participação na campanha de doação de sangue na Santa Casa

de São Carlos, em mais um gesto de amor ao próximo, dentre os inúmeros
trabalhos sociais que demonstram o espírito altruísta do grupo. V PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES Indicações: - 243/22, reencaminha ao Chefe do
Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que
dispõe sobre a concessão da gratuidade nas tarifas de transporte coletivo
urbano, no âmbito do Município de Descalvado, às pessoas com transtorno
do espectro autista, na forma que especifica. - 244/22, reitera solicitação ao
Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, para a implantação da guarda
municipal em Descalvado, com o objetivo de reforçar a segurança da cidade
e da nossa população. DANIEL BERTINI Requerimento: - 39/22, requer ao
Poder Executivo Municipal cópia integral de todos os documentos alusivos à
prestação de serviços de limpeza pública pela empresa “Jardina Plantas e
Serviços Ltda. EPP”, tais como os contratos, termos aditivos, empenhos e
notas fiscais, desde o ano de 2017 até a presente data, conforme especifica.
Indicação: - 245/22, pede à Secretaria Municipal de Saúde que estude a
possibilidade de ofertar a terapia ILIB para o auxílio do controle da glicemia
em diabéticos, um tratamento não invasivo, de baixo custo e altamente
seguro e eficiente, que pode trazer maior comodidade e qualidade de vida
aos pacientes. ISMAEL FRANCESCHINI Indicação: - 255/22, requer ao
Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que dê início, de imediato, a
tão aguardada obra de recapeamento asfáltico nas vias públicas do Bairro
Bosque do Tamanduá, em virtude da liberação de emenda parlamentar do
Deputado Federal Vanderlei Macris, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), conforme especifica. MIR VALENTIM Indicação: - 246/22, solicita
ao Chefe do Poder Executivo que determine ao Setor de Obras e Serviços
Públicos o término das obras na Rua 22 de Abril, no trecho compreendido
entre a Rua 13 de Maio e Rua Nicolau Antonio Lobo, com a realização do
nivelamento e pavimentação asfáltica, de modo que o trânsito naquela região
central se torne novamente seguro, conforme especifica. LUIZ ANTONIO DO
PINHO Indicações: - 247/22, reivindica ao Prefeito do Município a reforma
da cozinha e dos banheiros do Cemitério Municipal que estão em estado
precário, em benefício dos funcionários que lá trabalham e, também, dos
visitantes que eventualmente utilizam os sanitários. - 248/22, indica ao Setor
Municipal de Trânsito a colocação de linha dupla de tartarugas na Rua João
XXIII, nas proximidades do imóvel n.º 419, com o objetivo de conter os
veículos que transitam em alta velocidade e não respeitam o “PARE”
obrigatório naquele trecho, visando a segurança de pedestres e motoristas.
MARCELO FIGUEIREDO Requerimento: - 40/22, requer às Escolas
Estaduais “José Ferreira da Silva” e “Prof.º Luciano Ivo Tognetti” que façam a
inscrição no Programa do Governo do Estado de São Paulo “Novotec
Expresso”, que oferece cursos de qualificação profissional para jovens, como
forma de apoio a inserção no mercado de trabalho, conforme especifica.
Indicações: - 249/22, solicita à Prefeitura Municipal que, por meio de
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação (SDECTI), do Estado de São Paulo, ofereça os cursos
profissionalizantes do Programa “Via Rápida Emprego”, no Município de
Descalvado, em benefício dos cidadãos que estão em busca de uma
oportunidade no mercado de trabalho. - 250/22, indica ao Prefeito Municipal a
revitalização da Praça “Celso Aparecido Assoni”, no Jardim Paraíso, com a
realização dos serviços de manutenção, jardinagem e pintura dos bancos,
guias e playground, como forma de melhorar o aspecto visual em benefício
das famílias que frequentam aquele espaço. REINALDO RODRIGUES DA
CRUZ Indicações: - 251/22, encaminha ao Chefe do Poder Executivo,
Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dá nova redação ao
artigo 2º, da Lei Municipal nº 3.924, de 1º de junho de 2.015, que estabelece
o auxílio-alimentação aos servidores do Poder Executivo do Município, na

forma que especifica. - 252/22, solicita à Secretaria de Educação e Cultura
que promova parceria com bombeiro que atua no Município de Descalvado,
para a realização de um curso de primeiros socorros aos profissionais das
escolas da rede pública municipal de ensino e particulares. VAGNER BASTO
Requerimento: - 41/22, requer à Procuradoria Geral do Município e à
Secretaria de Obras e Serviços Públicos que expliquem os motivos pelos
quais as obras para abertura e pavimentação do trecho da Avenida Antonio
Garbuio não foram realizadas, tendo em vista que há anos a população
aguarda pela benfeitoria, que trará maior fluidez e segurança ao trânsito
daquela região. Indicações: - 253/22, sugere ao Prefeito Municipal, por meio
da Secretaria de Educação e Cultura, a contratação de professores de
português e matemática, complementando o quadro de docentes também
para as aulas de reforço, que são essenciais diante dos impactos e perdas
dos alunos durante o período da pandemia em que as aulas foram remotas. 254/22, reivindica ao Setor Municipal de Trânsito a construção de uma
rotatória no entroncamento da Avenida Independência com as Ruas Mário
Joaquim Filla e Dr. Anastácio Viana, a fim de melhorar as condições de
tráfego naquele ponto, em atendimento aos anseios dos descalvadenses.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Luiz Antonio do Pinho; Vagner Basto;
Daniel Bertini; Ismael Franceschini; Mir Valentim; Dr. Marcelo Figueiredo;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Carlinhos Turmeiro; Jacaúna Rodrigues de
Lima; e, por fim, Pastor Adilson Gonçalves. O pronunciamento na íntegra dos
Vereadores encontra-se em audiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09
de setembro de 1.998.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Reinaldo Ninja requereu regime de
urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 54/22, dispondo sobre
a abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que visa abranger a
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos,
prestando, para tanto, as devidas justificativas. O Presidente abriu o prazo de
30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o pedido.
Ninguém se manifestou. Em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade
de votos. A seguir, o 1º Secretário fez a leitura da ementa do projeto e dos
seus pareceres. Ato contínuo, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos
para os vereadores se manifestarem a favor ou contra o projeto. O Vereador
Reinaldo Ninja manifestou-se a favor da matéria. Em votação, o Projeto de
Lei n.º 54/22 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 47/22, dispõe sobre a abertura de
vaga para emprego de provimento efetivo de Psicólogo. Em discussão,
ninguém se inscreveu para falar a favor ou contra o projeto. Em votação, o
Projeto de Lei n.º 47/22 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO
DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO PELA MAIORIA, SEM DISCUSSÃO E
EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 48/22, autoriza o Poder Executivo adquirir bem
imóvel que se destinará à futura instalação de empresa e de ampliação da
área industrial, com incentivo da atividade econômica e da geração de
empregos. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, os
Vereadores Vagner Basto, Argeu Donizetti Reschini, Daniel Bertini, Luiz

Antonio do Pinho, Reinaldo Rodrigues da Cruz, Carlinhos Turmeiro e Dr.
Marcelo Figueiredo votaram a favor do projeto. Os Vereadores Ismael
Franceschini, Mir Valentim e Jacaúna Rodrigues de Lima votaram contra.
Assim, o Projeto de Lei n.º 48/22 foi aprovado pela maioria de votos.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:
51/22 – A
(SUBSTITUTIVO), dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 267,68 (duzentos e sessenta e sete
reais e sessenta e oito centavos), que visa abranger a Secretaria de
Educação, destinando-se à devolução de saldo remanescente na conta do
Transporte do Ensino Fundamental - Recurso do Estado. Em discussão,
ninguém se inscreveu para falar a favor ou contra o projeto. Em votação, o
Projeto de Lei n.º 51/22 – A Substitutivo foi aprovado por unanimidade de
votos. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS: Projeto de Lei n.º 53/22, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que visa abranger a Secretaria
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destinando-se à construção do
prédio administrativo da Secretaria. Em discussão, ninguém se manifestou.
Em votação, o referido projeto foi aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei n.º 53/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais), que visa abranger a Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, destinando-se à construção do prédio administrativo da
Secretaria. Em discussão, o Vereador Vagner Basto manifestou-se a favor da
matéria. Em votação, o Projeto de Lei n.º 53/22 foi aprovado por unanimidade
de votos. Pontofinalizando, o Presidente informou que a próxima Sessão
Ordinária será realizada no dia 13 de junho 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

