
Câmara Municipal de Descalvado 

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

1ª Sessão Ordinária 
(primeira sessão ordinária de 2021) 

Data: 1º de fevereiro de 2021, segunda-feira, 
 com início previsto para as 19:00 horas 

 
Nesta sessão ordinária esteve ausente apenas o Presidente Pastor Adilson 

Gonçalves por ter testado positivo para Covid-19. 

 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................1º de fevereiro de 2021 
PRESIDENTE em exercício......Luis Ismael Franceschini (Ismael 
Franceschini) 
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);  
Luiz Antonio do Pinho (Pinho da Cabana); e Dr. Marcelo Figueiredo. 
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos. 
  

 
O Presidente em exercício, Ismael Franceschini, convidou o Vereador Mir 
Valentim para ler um texto da Bíblia. Depois, pediu a todos os presentes 
para respeitarem o distanciamento social para evitar possível infecção e 
propagação do coronavírus, em atendimento às recomendações do 
Ministério da Saúde. Informou que o Presidente desta Casa, Pastor 
Adilson Gonçalves, não está presente nesta sessão por ter testado 
positivo para Covid-19, e desejou, em nome da Câmara Municipal, 
melhoras e uma rápida recuperação ao Presidente Pastor Adilson. Após, 
pediu a todos um minuto de silêncio em memória de todas as vítimas de 
coronavírus. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando 
para o pequeno expediente. 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Ofício n.º 36/20, da Contadora da 
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete 
financeiro do mês de dezembro de 2020, referente às contas deste 
Legislativo. - Ofício n.º 86/20, do Dr. Luiz Carlos Vick Francisco, 
solicitando aos Vereadores desta Casa de Leis que exerçam o papel 
fiscalizatório com relação à Lei Municipal n.º 4.507, de 17 de dezembro de 
2020, que trata, em linhas gerais, de concessão de subsídio à Empresa 
Realidade Transporte e Turismo, responsável pelo transporte coletivo 
urbano a âmbito do Município, conforme especifica. - Ofício SF nº 
04/2021, subscrito pelo Prefeito Municipal, Antonio Carlos Reschini, 
encaminhando cópia do Termo de Convênio nº 12/2020, cujo objeto é 



manter e gerir as atividades médico-hospitalares, realizar assistência aos 
enfermos ou acidentados, gratuitamente aos usuários do Sistema Único 
de Saúde, tanto para os internados quanto aos atendimentos 
ambulatoriais no Pronto Atendimento Médico – PAM, celebrado com a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, visando 
favorecer o atendimento aos pacientes que utilizam os serviços daquela 
entidade.  - Ofício SF nº 05/2021, subscrito pelo Prefeito Municipal, 
Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia do Termo de Convênio nº 
13/2020, cujo objeto é manter e gerir as atividades médico-hospitalares, 
realizar assistência aos enfermos com sintomas de COVID-19, 
gratuitamente a todos que da entidade necessitarem, tanto aqueles que 
necessitarem de internação quanto aos atendimentos ambulatoriais na ala 
específica para acomodar de forma isolada os demais serviços prestados 
pela entidade, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Descalvado, visando favorecer o atendimento aos pacientes que se 
utilizam dos serviços daquela entidade. - Ofício SF nº 06/2021, subscrito 
pelo Prefeito Municipal, Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia do 
Termo de Convênio nº 14/2020, cujo objeto é manter e gerir as atividades 
médico-hospitalares, realizar assistência aos enfermos ou acidentados, 
gratuitamente aos usuários do Sistema Único de Saúde, tanto para os 
internados quanto aos atendimentos ambulatoriais no Pronto Atendimento 
Médico – PAM, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Descalvado, visando favorecer o atendimento aos 
pacientes que utilizam os serviços daquela entidade. - Ofício nº 018/2021, 
subscrito pelo Vice-Presidente do Conselho Tutelar, José Altemir da Silva, 
apresentando o 4º relatório, do 4º Trimestre de 2020, em conjunto com o 
1º Relatório Anual da Gestão 2020-2024, do Conselho Tutelar de 
Descalvado. II – VETOS DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL 
LIDOS NA ÍNTEGRA PARA CONHECIMENTO DO SOBERANO 
PLENÁRIO: - VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI N.º 65/20, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional especial, no valor de R$ 311.865,30 (trezentos e onze mil, 
oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) e visa abranger a 
Divisão de Supervisão de Obras e Serviços Públicos, destinando-se a 
assegurar contrapartida ao contrato de repasse n.º 
890544/2019/MDF/CAIXA, para obras de recapeamento asfáltico na 
Avenida Bom Jesus;- VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI N.º 11/20, 
de autoria do Vereador Vagner Basto, que dá nova redação à ementa e 
ao caput do Artigo 1º e seu §1º, Incisos I e II, e insere §6º, na Lei 
Municipal n.º 4069, de 15 de março de 2017, estendendo o benefício 
“Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada” aos policiais civis. 
VETO INTEGRAL AO PROJETO DE LEI N.º 19/20, de autoria do 
Vereador Vagner Basto, que institui a aplicação de testes de triagem de 
autismo em todas as crianças que forem atendidas nas Unidades de 
Saúde da Família (USF’S) do Município de Descalvado e dá outras 
providências. Após, o 1º Secretário informou que os projetos vetados 
deverão ser apreciados pela Câmara dentro do prazo de trinta dias a 
contar desta Sessão, em uma só discussão, considerando-se aprovados 
se obtiverem o voto favorável da maioria absoluta de seus membros. 
Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido acima, os vetos serão 
colocados na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 
proposições, até sua votação final. III – PROJETOS DE LEI DO 
EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 02/21, dispõe 
sobre a alteração da Lei nº 4.516, de 22 de dezembro de 2020, que 



estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021, 
visando aumentar de 3% para 10% a autorização para o Poder Executivo 
abrir créditos adicionais suplementares do orçamento das despesas, nos 
termos da legislação vigente, excluídas das aberturas dotações do 
Legislativo.- 04/21, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 279.474,21 (duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e 
setenta e quatro reais e vinte e um centavos) e visa abranger a Divisão de 
Recursos Hídricos da estrutura orçamentária do Município, visando a 
readequação dos painéis elétricos, instalações das bombas e plataforma 
de operação com recursos do contrato de financiamento nº 6378/2018. - 
05/21, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e visa abranger a Divisão de 
Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS, da estrutura 
orçamentária do Município, visando ao pagamento da Associação da 
Santa Casa de Misericórdia de Descalvado. IV – PROJETO LEI DO 
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 01/21, de autoria 
do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, dispõe sobre a concessão de 
pró-labore aos Policiais Militares vinculados ao convênio de que trata a Lei 
Municipal nº 3.752, de 05 de novembro de 2.013, que tem por objeto a 
delegação de competências municipais de fiscalização e engenharia de 
trânsito, na forma que especifica. V - PROPOSITURAS LIDAS E A 
SEREM ENCAMINHADAS: ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS 
TURMEIRO) Indicações: - 01/21, indica ao Chefe do Poder Executivo 
que determine os serviços de manutenção da iluminação na Perimetral 
Cesar Martinelli, bem como a limpeza dos acostamentos, em benefício da 
segurança das pessoas que por ali transitam. - 02/21, reivindica ao 
Prefeito Municipal a recuperação da iluminação do estacionamento do 
Cemitério Municipal, no Jardim Albertina, assegurando maior tranquilidade 
e segurança aos moradores e às pessoas que transitam naquelas 
imediações. - 03/21, pede ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio 
Carlos Reschini, o retorno do Programa “Café da Manhã Solidário”, 
oferecendo uma alimentação de qualidade aos trabalhadores rurais do 
nosso Município. ARGEU DONIZETTI RESCHINI Indicações: - 04/21, 
indica ao Chefe do Poder Executivo que, por meio da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos, faça uma revisão, com a manutenção e reparos 
necessários, na iluminação de todas as praças públicas da cidade, para 
que a população possa frequentar estes espaços no período noturno com 
maior segurança. - 05/21, reivindica ao Prefeito Municipal que determine a 
manutenção da iluminação do canteiro central da Rua João Augusto 
Cirelli, visto que muitas lâmpadas estão apagadas, prejudicando a 
segurança daquele trecho que é um dos principais acessos ao nosso 
Município, conforme especifica. DANIEL BERTINI Requerimento: - 
01/21, solicita ao Senhor Marco Antonio Pratta, Secretário Municipal de 
Educação e Cultura e Coordenador da Comissão Gestora do Fundo 
Municipal de Cultura, que remeta a esta Casa de Leis prestação de contas 
acerca das empresas locais beneficiadas pela Lei “Aldir Blanc”, conforme 
especifica. Indicações: - 06/21, encaminha ao Chefe do Poder Executivo 
anteprojeto de lei que dispõe sobre a instituição do programa Kit Lanche – 
Mais Saúde, aos pacientes transportados para tratamento de saúde em 
outros Municípios e dá outras providências. - 07/21, pede à Secretaria 
Municipal de Saúde que inclua todas as pessoas com deficiência e seus 
cuidadores como grupo prioritário para receber a vacina contra a COVID-
19, uma vez que se enquadram em uma parcela mais vulnerável da 
sociedade, o chamado “grupo de risco”. JACAÚNA RODRIGUES DE 



LIMA - 08/21, solicita ao Excelentíssimo Prefeito do Município, Senhor 
Antonio Carlos Reschini, que determine a limpeza da área onde 
futuramente será construída praça no Parque Milênio, localizada na Rua 
João Rafael Martins Fernandes, em atendimento aos anseios dos 
moradores daquela região. JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Requerimento: - 02/21, requer ao Comandante da Polícia Militar, Capitão 
Daniel do Amaral Veiga, que disponibilize uma viatura com dois policiais 
empregados na Atividade Delegada durante a realização da “Feira Legal”, 
que acontece todas as quartas-feiras e domingos na Praça de São 
Benedito. Indicação: - 09/21, pede ao Prefeito Municipal que providencie 
a cobertura da nova entrada da USF “Norma Moreira Colussi”, no Jardim 
Colonial, transferindo a estrutura já existente na unidade, como forma de 
garantir a comodidade e o bem-estar dos pacientes. LUIS ISMAEL 
FRANCESCHINI: - 10/21, requer ao Poder Executivo a revitalização do 
Parque Ecológico “Sebastião Fiochi”, com a execução dos serviços de 
limpeza, ajardinamento e recuperação de passeios, bem como a 
instalação de placa com a devida denominação daquele espaço. - 11/21, 
sugere ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a 
conclusão da Praça do Cerrado e a utilização do local para a realização 
de uma feira aos domingos com atrações musicais, como opção de 
entretenimento aos moradores do Parque Morada do Sol. - 12/21, indica 
ao Prefeito Municipal a realização, em caráter emergencial, de mutirão de 
limpeza no Bairro Bosque do Tamanduá, com atenção especial para as 
imediações da área verde existente naquele populoso bairro. LUIZ 
ANTONIO DO PINHO (PINHO DA CABANA) Indicação: - 13/21, pede ao 
Prefeito Municipal a construção de calçamento e ciclovia na Perimetral 
César Martinelli, para o trânsito seguro de pedestres e ciclistas que se 
utilizam daquela via de acesso para se deslocarem entre os bairros e, 
também, para a prática de atividades físicas. MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: - 14/21, solicita ao Prefeito Municipal a revitalização do 
canteiro existente na rotatória situada entre a Avenida Maestro Francisco 
Todescan e a Rua Presidente Kennedy, por meio dos serviços de 
jardinagem, tais como o cultivo de plantas ornamentais. - 15/21, indica ao 
Chefe do Poder Executivo a construção de uma cobertura para abrigar os 
pacientes e acompanhantes no CEME – Centro de Especialidades 
Médicas, no lugar da tenda que foi colocada provisoriamente no local, 
conforme especifica. - 16/21, requer ao Executivo Municipal a criação e 
ampla divulgação de um cronograma permanente para a coleta de 
inservíveis, tais como entulhos e galhos de árvores, dando conhecimento 
à população sobre quando a coleta será feita em cada bairro, de forma 
que os cidadãos possam promover o descarte próximo à data da 
execução do serviço e, assim, evitar que materiais sejam colocados em 
calçados e terrenos de maneira antecipada.  REINALDO RODRIGUES 
DA CRUZ: Indicação: - 17/21, pede ao Prefeito do Município, Sr. Antonio 
Carlos Reschini, autorização para que a Associação de Moradores do 
Parque Morada do Sol possa “adotar” a Praça do Cerrado e o Campo 
Sintético do bairro, de forma que passe a contribuir com a conservação 
destes espaços. VAGNER BASTO Requerimentos: - 03/21, requer ao 
Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Saúde que enviem a esta 
Casa de Leis relatório das pessoas que receberam, até o momento, as 
doses da vacina contra a COVID-19 em Descalvado, e informem quais 
foram os critérios de prioridade adotados, conforme especifica. - 04/21, 
reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que, 
no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis cópia de todo 



Processo Licitatório nº 2020/000962, modalidade Pregão, no valor de R$ 
455.160,00, destinado à contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de limpeza urbana. Indicação: - 18/21, indica ao 
Prefeito do Município, Sr. Antonio Carlos Reschini, que proceda a doação 
de área no Parque Morada do sol, à Empresa “Anderson Tiago Guellero 
Maquinas Agrícolas”, visando à geração de emprego e renda em nosso 
Município.  
 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Reinaldo Ninja; Vagner Basto; Ismael 
Franceschini; Pinho da Cabana; Mir Valentim; Jacaúna Rodrigues de 
Lima; Dr. Marcelo Figueiredo; Carlinhos Turmeiro; Argeu Reschini, e, por 
fim, Daniel Bertini. 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 APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM 
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL: O Vereador Basto, por questão, requereu votação em regime 
de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 01/21, de autoria 
do Vereador Reinaldo Ninja, e do Projeto de Lei do Executivo n.º 04/21, 
prestando, para tanto, as devidas justificativas. Nesse sentido, o 
Presidente em exercício abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores 
se inscreverem a favor ou contra o pedido. Ninguém se manifestou. 
Assim, o Presidente em exercício colocou em votação o pedido de regime 
de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 01/2021, o qual foi 
aprovado por unanimidade de votos. Após, o 1º Secretário fez a leitura 
dos pareceres exarados pelas comissões. Logo após, o Presidente em 
exercício abriu o prazo de 30 segundos para os Vereadores 
manifestarem-se a favor ou contra o projeto. Em discussão, o autor do 
projeto usou da palavra para encaminhá-lo à votação. A seguir, o 
Vereador Mir Valentim pronunciou-se favorável ao projeto. O Vereador 
Basto também se manifestou favorável, concedendo aparte ao Vereador 
Ismael Franceschini, a favor. Na mesma linha, manifestaram-se os 
Vereadores Pinho da Cabana e Argeu Reschini. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade de votos dos vereadores presentes o Projeto de Lei n.º 
01/21, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, dispõe sobre 
a concessão de pró-labore aos Policiais Militares vinculados ao convênio 
de que trata a Lei Municipal nº 3.752, de 05 de novembro de 2.013, que 
tem por objeto a delegação de competências municipais de fiscalização e 
engenharia de trânsito, na forma que especifica. Dando sequência, o 
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores 
manifestarem-se a favor ou contra o pedido de regime de urgência 
especial para votação do Projeto de Lei n.º 04/21. Ninguém se 
manifestou. Em votação, os vereadores presentes aprovaram por 
unanimidade de votos o pedido de regime de urgência especial. A seguir, 
o Presidente em exercício novamente abriu o prazo de 30 segundos para 
os vereadores manifestarem-se a favor ou contra o projeto. Em discussão, 
o Vereador Basto pronunciou-se a favor, e concedeu aparte ao Vereador 
Ismael, também favorável. Após, o Vereador Reschini manifestou-se a 
favor e concedeu aparte ao Vereador Pinho, também favorável à matéria. 



Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores 
presentes o Projeto de Lei n.º 04/21, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
279.474,21 (duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e 
quatro reais e vinte e um centavos) e visa abranger a Divisão de Recursos 
Hídricos da estrutura orçamentária do Município, visando a readequação 
dos painéis elétricos, instalações das bombas e plataforma de operação 
com recursos do contrato de financiamento nº 6378/2018. Por fim, o 
Presidente em exercício informou que a próxima Sessão Ordinária será 
realizada no dia 8 de fevereiro de 2021, 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.  
 
 

LUIS ISMAEL FRANCESCHINI 
Presidente em exercício 

 
 
Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal 
 
 
Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral 


