
Câmara Municipal de Descalvado 

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

2ª Sessão Extraordinária 
Data: 1º de fevereiro de 2021, segunda-feira, 

 com início previsto para as 18h30min 
 

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 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 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. 
VEREADOR AUSENTE: Pastor Adilson Gonçalves. 
 ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos. 
  

 
Havendo número legal de Vereadores, o Presidente em exercício declarou 
aberta a 2ª Sessão Extraordinária de 2021, da 1ª Sessão Legislativa, da 
18ª Legislatura. Logo após, convidou o Vereador Daniel Bertini para fazer 
a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Na sequência, o Presidente em 
exercício informou que o Presidente do Legislativo, Pastor Adilson 
Gonçalves, não está presente nesta sessão por ter testado positivo para 
Covid-19, e desejou a ele, em nome da Câmara Municipal, melhoras e 
uma rápida recuperação. Ato contínuo, passou-se diretamente para a 
Ordem do Dia, conforme adiante 
 

ORDEM DO DIA 

 
O Presidente passou a palavra ao 1º Secretário, que fez a leitura da 
propositura objeto de convocação desta sessão extraordinária, a saber: 
Projeto de Lei do Executivo n.º 03/2021, que 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 Divisão de 
Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS, para pagamento de 
entidade do Terceiro Setor não classificadas em média/alta complexidade.  
Após, esclareceu que, de conformidade com o inciso I, do parágrafo 2º, do 
Artigo 122, do Regimento Interno, para que o projeto de lei seja votado em 
sessão extraordinária, é necessário o voto da maioria absoluta dos 
vereadores, isto é, o voto de no mínimo 6 vereadores. Se o projeto de lei 
não alcançar o voto da maioria absoluta dos vereadores para que seja 
votado nesta sessão extraordinária, o mesmo será automaticamente 



inserido no pequeno expediente da pauta da 2ª Sessão Ordinária, a ser 
realizada hoje, com início às 19:00 horas. Informou, ainda, que no 
momento da votação, o Vereador Daniel Bertini está autorizado a levantar 
as mãos para manifestar voto contrário, em virtude de suas condições 
físicas. Assim sendo, o Presidente em exercício consultou ao Soberano 
Plenário se o Projeto de Lei n.º 03/21 será discutido e votado nesta 
sessão. Os vereadores presentes aprovaram por unanimidade de votos a 
aceitação do Projeto n.º 03/21, para votação nesta sessão. A seguir, não 
havendo vereadores inscritos, o Presidente em exercício submeteu à 
votação do Soberano Plenário o Projeto de Lei n.º 03/21, o qual foi 
aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encerrada 
a ordem do dia, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária 
será realizada logo a seguir, com início às 19 horas. Assim, nada mais 
havendo para ser tratado, o Senhor Presidente 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 áudio visual, 
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 


