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

27ª Sessão Ordinária
Data: 08 de agosto 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 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................08 de agosto 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; 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-se ao Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 19/22, da Contadora da Câmara
Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete financeiro do
mês de julho do corrente exercício, referente às contas deste Legislativo. II PROJETOS
DE
LEI
DO
EXECUTIVO
CONSIDERADOS
DE
DELIBERAÇÃO: Projeto de Lei n.º 94/22, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, para custeio
das Unidades Básicas de Saúde. Projeto de Lei n.º 95/22, dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
2.211,79 (dois mil, duzentos e onze reais e setenta e nove centavos), que
visa abranger a Secretaria de Saúde, através do repasse advindo do
Ministério da Saúde, Portaria GM/MS n.º 1.981, de 28 de junho de 2022 –
Incentivo financeiro de custeio no âmbito do Programa Saúde com Agente.
Projeto de Lei n.º 96/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 6.083,00 (seis mil e oitenta e
três reais), que visa abranger a Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, para aquisição de semáforo. III
- PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR
ADILSON GONÇALVES Indicações: - 360/22, pede ao Prefeito do
Município que estude a possibilidade da criação de uma ciclovia na Avenida
Independência, a fim de criar espaço adequado para que os ciclistas possam
praticar o esporte com segurança, uma vez que o número de adeptos está
crescendo muito em nosso Município e referida via é muito usada para tal

finalidade. - 361/22, reitera pedido à Secretaria de Educação e Cultura para
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. - 362/22, reivindica
ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que, juntamente com
o Setor de Trânsito da Municipalidade, estudem a possibilidade da instalação
de uma lombofaixa defronte ao Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”,
devido ao movimento intenso de pedestres e, também, de veículos no local.
DANIEL BERTINI Indicação: - 363/22, pede ao Secretário Municipal de
Saúde, Sr. Wander Bonelli, que tome as medidas cabíveis visando ao
cumprimento do piso salarial dos profissionais de enfermagem, de acordo
com a aprovação da nova legislação, com o objetivo de reparar essa
categoria que merece valorização e respeito, conforme especifica. JACAÚNA
RODRIGUES DE LIMA Indicações: - 364/22, solicita ao Prefeito Municipal
que determine ao setor competente a manutenção do passeio público ao
entorno do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, uma vez que o local é
muito utilizado para práticas esportivas e o desnível do calçamento pode
provocar acidentes. - 365/22, pede ao Secretário Municipal de Saúde mais
agilidade na realização das cirurgias de amígdalas e adenoides, com intuito
de atender à demanda, visto que mais de 50 crianças aguardam para realizar
o procedimento. MIR VALENTIM Indicações: - 366/22, reivindica ao Poder
Executivo melhorias na Praça “Arlindo Mazola”, situada no Jardim Albertina,
tais como a instalação de playground para as crianças e bancos de concreto,
a fim de proporcionar um espaço adequado para lazer e entretenimento às
famílias daquela região, conforme especifica. - 367/22, pede à Prefeitura
Municipal a construção de calçamento na extensão da Rua Abílio Paludetti,
no trecho que ladeia a área verde, como forma de impedir o crescimento do
mato e o depósito de entulhos, evitando transtornos aos moradores do Bairro
Recanto dos Ipês II. MARCELO FIGUEIREDO Indicações: - 368/22, requer
ao Setor de Obras e Serviços Públicos a realização de reparo no pavimento
da Rua Benedito Barboza Adorno, próximo à entrada da Praça do Lago, pois
existe um trecho onde o asfalto está cedendo, situação que compromete a
segurança do trânsito naquela região. - 369/22, pede ao Chefe do Poder
Executivo que, conjuntamente com a Seção de Trânsito, estudem
mecanismos para amenizar o desnível existente no cruzamento da Avenida
Bom Jesus com a Rua José Quirino Ribeiro, a fim de trazer mais segurança a
todos que por lá transitam. - 370/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo
que determine ao setor competente a limpeza do mato e posterior coloc ação
de grama ou calçamento com bloquetes nas imediações do lago da Praça
“Luiz Celso Antonio”, visando melhorar o aspecto visual deste importante
logradouro descalvadense. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicação: 371/22, reivindica ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, Prof.
Marco Antonio Pratta, que os portões da EMEI “Terezinha Machado”, no
Parque Morada do Sol, passem a abrir às 6h30min para receber os alunos,
em atendimento aos pedidos de muitas mães cujos filhos frequentam aquela
unidade escolar. VAGNER BASTO Requerimentos: - 58/22, solicita ao
Poder Executivo que proceda a desapropriação do imóvel que abrigava o
“Nosso Clube”, em conformidade com a Lei n.º 4.115/2017, que regula o
procedimento para aplicação do artigo 1.276 do Código Civil – Instituto do
Abandono, e que faça uso do espaço para a criação de um centro de
transporte e logística da Municipalidade, conforme especifica. - 59/22, pede
ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, e ao Secretário de
Esportes, Lazer e Turismo, Roberto Bonani de Souza, que façam uma
estimativa do valor necessário para a realização de uma Olímpiada Estudantil
em 2023, para que possam ser feitas as devidas adequações na peça

orçamentária para viabilizar o evento. Indicação: - 372/22, sugere à
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e à Secretaria de Saúde a
realização de parceria com o Clube Acalanto, para a promoção de ações
dirigidas à terceira idade, voltadas principalmente à saúde das pessoas
idosos, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Mir Valentim; Reinaldo Rodrigues da
Cruz; Dr. Marcelo Figueiredo; Jacaúna Rodrigues de Lima; Daniel Bertini;
Argeu Donizetti Reschini; Ismael Franceschini; e, por fim, Vagner Basto. O
pronunciamento na íntegra dos Vereadores encontra-se em audiovisual,
conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.
ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n.º
87/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que visa abranger a
Secretaria de Saúde, para implementação da segurança alimentar e
nutricional na saúde. Em discussão, ninguém fez uso da palavra. Em
votação, o Projeto n.º 87/22 foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto
de Lei n.º 90/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que visa
abranger a Divisão de Saúde, para remanejamento de emenda impositiva de
autoria do Vereador Ismael Franceschini, para o Centro de Solidariedade
Madre Teresa. Em discussão, ninguém se inscreveu para falar a favor ou
contra o projeto. Em votação, o Projeto n.º 90/22 foi aprovado por
unanimidade de votos. Projeto de Lei n.º 92/22, dispõe sobre a abertura de
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 5.794,20
(cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), que visa
abranger a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto n.º
92/22 foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo para ser
tratado, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 15 de agosto de 2022, segunda-feira, com início às 19:00
horas. Após, 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 art. 104, da Resolução n.º
01/2018.

PASTOR ADILSON GONÇALVES
Presidente
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