
Câmara Municipal de Descalvado 

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

8ª Sessão Ordinária 
Data: 22 de março de 2021, segunda-feira, 
 com início previsto para as 19:00 horas 

 
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes. 

 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................22 de março de 2021 
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 texto da Bíblia. A seguir, pediu para todos 
que, em pé, fizessem 1 minutos de silêncio em memória da Sra. Rosa Vila 
Valentim, genitora do Vereador Mir Valentim. Depois, informou a todos que 
está proibido, temporariamente, o acesso ao público em geral às sessões 
ordinárias e extraordinárias, e que a transmissão das sessões será feita 
normalmente e ao vivo pelo site www.camaradescalvado.sp.gov.br, no link 
“TV Câmara”, e, também, com disponibilização integral pelo canal do 
YouTube no dia útil seguinte ao evento, visando assegurar a publicidade e 
transparência, tendo por objetivo conter a infecção e propagação do 
Coronavírus (COVID – 19). A seguir, deu prosseguimento aos trabalhos, 
passando-se para o pequeno expediente. 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

I – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 42/21, da Sra. Maria Cecília 
Queiroz Gentil, Presidente do Lar Educacional de Descalvado – Grupo de 
Fraternidade Pai Jacob, informando sobre o termo de colaboração firmado 
entre a Prefeitura Municipal e a Entidade no mês de março/2021, destinado 
ao custeio de abrigo que atende crianças e adolescentes vítimas de exclusão 
social, com 20 vagas mensais. II - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO 
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 22/21, autoriza o Poder Executivo 
conceder direito de uso de bem público municipal com fins a doação à 
Empresa “Sugil Madeiras Ltda.”, na forma que especifica. - 23/21, dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), que visa abranger a Divisão 
de Supervisão de Projetos e Obras Públicas e a Divisão de Fiscalização de 
Trânsito e Execução de Serviços Públicos, objetivando a aplicação de saldo 
de excesso de arrecadação em obras de infraestrutura urbana. - 24/21, 
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, 
no valor de R$ 243.831,69 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta 



e um reais e sessenta e nove centavos), que visa abranger a Divisão de 
Supervisão de Projetos e Obras Públicas, objetivando a aplicação de saldo 
de excesso de arrecadação em obras de infraestrutura urbana. - 25/21, 
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, 
no valor de R$ 18.693,45 (dezoito mil, seiscentos e noventa e três reais e 
quarenta e cinco centavos), que visa abranger a Divisão de Supervisão de 
Projetos e Obras Públicas, objetivando a devolução de saldos de aplicações 
financeiras e sobras de recursos anteriores, bem como rendimentos de 
aplicações financeiras apurados na data da devolução neste exercício. - 
26/21, denomina “Silvio Moraes” a Praça Pública localizada na Rua Pedro 
Salomão, no Bairro São Sebastião. III – PROJETO DE LEI DO 
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 13/21, de autoria do 
Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Descalvado “o Dia Municipal em Homenagem às Vítimas da 
COVID-19”, a ser promovido, anualmente, no dia 26 de maio. IV - 
PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR 
ADILSON GONÇALVES Indicações:- 121/21, encaminha ao Chefe do 
Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que 
autoriza o Poder Executivo a conceder desconto de 50% (cinquenta por 
cento) aos contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, em 
decorrência da difícil situação financeira de muitas famílias neste período de 
pandemia.- 122/21, encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos 
Reschini, Anteprojeto de Lei que institui, no âmbito do Município de 
Descalvado, o “Memorial às Vítimas da Pandemia do Coronavírus – COVID 
19”, a ser instalado no Cemitério Municipal, simbolizando a capacidade 
humana de resiliência, além de representar um sinal de esperança e força, 
para que no decorrer desta crise lembremos sempre dos que não desistiram 
de lutar e deram suas vidas em prol do outro, acreditando em dias prósperos. 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO)Indicações:- 
123/21, reivindica ao Poder Executivo, por meio do Setor Municipal de 
Trânsito, que intensifique a sinalização de solo e placas no cruzamento das 
Avenidas Antonio Garbuio e Independência, no Alto da Boa Vista, tornando 
mais clara a obrigação de “pare” aos veículos, de forma a diminuir os riscos 
de acidentes naquele trecho.- 138/21, requer ao Chefe do Poder Executivo 
que determine os serviços de limpeza e capinação do mato nas laterais das 
Vias de Acesso “Juvenal Pozzi”, “Vito Gaia Puoli” e “Antonio Benedito 
Paschoal”, que são as principais entradas da nossa cidade, conforme 
especifica.DANIEL BERTINI:Requerimento:- 19/21, solicita ao Secretário 
Municipal de Educação e Cultura informações sobre a forma como será 
repassada a alimentação escolar aos alunos da Rede Pública Municipal de 
Ensino, enquanto perdurar a pandemia e a suspensão das aulas 
presenciais.Indicação:- 124/21, pede ao Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos atenção especial no tocante aos prazos para 
providências quanto ao “Novo Marco Legal do Saneamento Básico”, previstos 
na Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020. JACAÚNA RODRIGUES 
DE LIMA:Indicações:- 136/21, requer ao Poder Executivo que disponibilize 
uniformes e equipamentos de segurança aos servidores municipais da 
varrição e coleta do lixo, objetivando a identificação e proteção dos 
funcionários públicos.- 137/21, reivindica ao Prefeito do Município que 
determine o reforço da pintura das faixas de pedestres já existentes no 
Centro da cidade e avalie pontos em que este tipo de sinalização pode ser 
criado, a fim de oferecer mais segurança aos pedestres e aos condutores de 
veículos nesta região de nossa cidade.- 139/21, solicita ao Poder Executivo 
local que determine ao setor competente os reparos necessários na 
passarela “Thereza Corradi Calza”, visto que há meses um incidente com um 
caminhão derrubou parte das grades que a cercam e providências ainda não 
foram tomadas.JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) Indicações: - 



125/21, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos 
Reschini, Anteprojeto de Lei que concede incentivo fiscal às empresas que 
contratarem pessoas com deficiência motora e intelectual, visando a inclusão. 
- 126/21, pede ao Prefeito Municipal que disponibilize no site institucional da 
Prefeitura Municipal as Emendas Impositivas de autoria dos vereadores, em 
link próprio, contendo o nome de cada Vereador, entidades beneficiárias, 
valor destinado, finalidade, valores repassados ou a repassar, tendo por 
precípuo objetivo assegurar a transparência e facilitar o acesso à informação, 
que é de interesse público. ISMAEL FRANCESCHINI Indicações: - 127/21, 
requer à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que reavalie a 
sinalização no cruzamento da Avenida Coronel Rafael Tobias com a Rua 
Conselheiro Antonio Prado, no Centro, fazendo a demarcação do solo para 
os veículos que seguirão em frente e para os que farão a conversão, com o 
objetivo de disciplinar o trânsito e evitar que novos acidentes ocorram 
naquele local. - 140/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a limpeza e 
manutenção das canaletas de escoamento de água na Vicinal “Guilherme 
Scatena”, mais precisamente no lado esquerdo da altura do km 2.5, tendo em 
vista que a água vem invadindo a pista e ocasionando graves acidentes, 
conforme especifica.LUIZ ANTONIO DO PINHOIndicações:- 128/21, solicita 
ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de conceder um “auxílio 
financeiro” aos profissionais da saúde do Município de Descalvado que, 
mesmo expostos à doença, trabalham de forma incansável para salvar vidas 
neste período de pandemia da COVID-19;- 129/21, indica ao Poder Executivo 
que determine a manutenção dos bueiros e bocas-de-lobo em todo o 
Município, realizando, inclusive, a substituição das grades de proteção que 
possuem espaçamento muito largo, de modo a evitar acidentes. MARCELO 
FIGUEIREDO Indicações: - 130/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que 
determine a adoção de providências visando disponibilizar máquina de cartão 
de crédito para pagamento de tributos municipais na Prefeitura pelos 
munícipes, seja na modalidade de débito ou crédito, a fim de facilitar a vida 
dos cidadãos que, em sua maioria, se utilizam atualmente de cartão de 
crédito para promover o pagamento das contas, sobretudo no grave 
momento em que vivemos. - 131/21, solicita à Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos estudos e providências quanto 
ao asfalto da Rua Anacleto Pozzi, no Bairro Jardim do Lago, uma vez que um 
dos lados da via está ‘afundando’, situação que pode gerar graves 
transtornos a quem mora ou transita naquela região. - 132/21, reivindica ao 
Poder Executivo descalvadense a elaboração de um plano de carreira aos 
servidores municipais da área de saúde, como forma de valorizar e estimular 
esses importantes trabalhadores, sobretudo neste momento que reforça 
ainda mais a grandeza e comprometimento destes profissionais. REINALDO 
RODRIGUES DA CRUZ Indicação:- 133/21, indica à Secretaria de 
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que realize o 
asfaltamento e a instalação de guias e sarjetas em trecho da Rua Jeronimo 
Cirelli, no Bairro Santa Teresinha, que ainda não dispõe de infraestrutura 
urbana. VAGNER BASTO Indicações:- 134/21, pede ao Prefeito Municipal 
que determine a utilização do prédio onde deveria funcionar o CRAS para o 
oferecimento de aulas de música às crianças, jovens e adultos do bairro 
Bosque do Tamanduá, após o período de pandemia, tendo em vista a grande 
distância daquele bairro à região central de nossa cidade. - 135/21, indica ao 
Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação e Cultura que façam a 
entrega dos “kits alimentação” aos alunos da Rede Municipal semanalmente, 
de preferência às segundas-feiras, levando em consideração que a merenda 
escolar é para muitas crianças e jovens a única fonte para uma alimentação 
balanceada e saudável. - 141/21, reivindica ao Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, Valdecir Marcolino, que faça, em caráter 



emergencial, a reforma e a ampliação da estação elevatória de tratamento de 
esgoto do bairro Bosque do Tamanduá e a substituição das bombas no local.    
 

GRANDE EXPEDIENTE 
 

Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Pinho da Cabana, Dr. 
Marcelo Figueiredo; Jacaúna; Daniel Bertini; Mir Valentim; Carlinhos 
Turmeiro; Pastor Adilson; Ismael e Reinaldo Ninja. 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  
 

 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS, EM REDAÇÃO FINAL: - 12/21, dispõe sobre a alteração da Lei nº 
3.276, de 28 de abril de 2010, alterando o prazo de 30 para 60 dias, para 
conclusão de sindicâncias, com possibilidade de prorrogação por igual 
período, mediante solicitação fundamentada. A Comissão de Justiça e 
Redação apresentou emenda modificativa ao projeto. O Presidente abriu o 
prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a favor ou contra 
a referida emenda. O Presidente da Comissão de Justiça e Redação usou da 
palavra para explicar o conteúdo da emenda. Em votação, a emenda 
modificativa foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o 
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-
se a favor ou contra o projeto em redação final. Ninguém fez uso da palavra. 
Em votação, o Projeto n.º 12/21 foi aprovado por unanimidade de votos, em 
redação final. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS: - 07/21, dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional especial no valor de R$ 85.653,10 (oitenta e cinco mil, seiscentos e 
cinquenta e três reais e dez centavos) e visa abranger a Divisão de 
Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS da estrutura orçamentária, 
visando à aplicação em ações da COVID-19. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, o Projeto n.º 07/21 foi aprovado por unanimidade de 
votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS: - 16/21, dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de        R$ 7.500,72 (sete 
mil e quinhentos reais e setenta e dois centavos), que visa abranger a 
Divisão de Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS para o 
pagamento de cirurgias eletivas realizadas no mês de dezembro/2020. Em 
discussão, ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto n.º 16/21 foi 
aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS: 17/21, dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$ 
380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), que visa abranger a Divisão de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos  para ser utilizado na perfuração de um 
poço, com profundidade aproximada de 200 metros e estimativa de vasão de 
50 e 60M3/H. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto 
n.º 17/21 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO 
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS: - 18/21, dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no 
valor de R$ 14.319,63 (quatorze mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e 
três centavos), que visa abranger a Divisão de Educação, objetivando a 
aplicação do saldo remanescente do recurso vinculado PNATE – Transporte 
de alunos da Educação Básica. Em discussão, ninguém se manifestou. Em 
votação, o Projeto n.º 18/21 foi aprovado por unanimidade de votos. 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS: -19/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à 



dotação orçamentária no valor de R$ 1.642.651,69 (um milhão, seiscentos e 
quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove 
centavos), que visa abranger a Divisão de Educação, objetivando a aplicação 
de saldo remanescente do recurso vinculado QSE – Salário Educação. Em 
discussão, ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto n.º 19/21 foi 
aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS: - 20/21, dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$ 
142.766,47 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e 
quarenta e sete centavos), que visa abranger a Divisão de Fisc. de Trans. 
Exec. Serviços Públicos, objetivando a aplicação de saldo remanescente de 
recurso vinculado ao trânsito. Em discussão, ninguém se manifestou. Em 
votação, o Projeto n.º 20/21 foi aprovado por unanimidade de votos. 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS: - 21/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à 
dotação orçamentária no valor de R$ 82.607,91 (oitenta e dois mil, seiscentos 
e sete reais e noventa e um centavos), que visa abranger a Divisão de 
educação – outros e Merenda, objetivando a devolução de saldo dos 
recursos do convênio com o Estado. Em discussão, ninguém se manifestou. 
Em votação, o Projeto n.º 21/21 foi aprovado por unanimidade de votos. 
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS: 06/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, 
dispõe sobre a Jornada de Trabalho do Servidor Público ocupante de 
emprego público de provimento em comissão junto ao Poder Executivo do 
Município de Descalvado-SP. Em discussão, ninguém se manifestou. Em 
votação, o Projeto n.º 06/21 foi aprovado por unanimidade de votos. 
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS: - 08/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson 
Gonçalves, obriga os fabricantes de produtos para animais, sediados no 
Município de Descalvado, a inserir nas embalagens orientações sobre como 
denunciar casos de maus-tratos. Em discussão, ninguém se manifestou. Em 
votação, o Projeto n.º 08/21 foi aprovado por unanimidade de votos. 
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS: - 12/21, de autoria do Vereador Mir Valentim, 
institui no Município de Descalvado a “Semana Municipal de Combate ao Uso 
e Abuso de Drogas”, a ser realizada, anualmente, na última semana do mês 
de junho. Em discussão, o autor fez uso da palavra para explicar o projeto, 
concedendo aparte ao Vereador Basto, também favorável. Em votação, o 
Projeto n.º 12/21 foi aprovado por unanimidade de votos. Por fim, o 
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 29 
de março 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.  
 
 

PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Presidente  

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


