
Câmara Municipal de Descalvado 

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

8ª Sessão Ordinária 
Data: 28 de março 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 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................28 de março 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 convidou o Vereador Mir Valentim para ler um texto da 
Bíblia. Na sequência, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o 
pequeno expediente. 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE 
DELIEBRAÇÃO: - 05/22, de autoria do Vereador Marcelo Figueiredo, 
institui o Programa de Prevenção à Depressão no âmbito da rede pública 
de ensino do Município de Descalvado, na forma que especifica. II – 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 
01/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula o Sr. 
Wander Bonelli pela dedicação e trabalho de excelência que realizou à 
frente da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente durante a 
pandemia da Covid-19, em que não mediu esforços para garantir 
assistência aos pacientes, salvando muitas vidas e colocando em 
evidência a saúde de Descalvado no cenário nacional. III - 
PROPOSITURAS LIDAS:PASTOR ADILSON GONÇALVES Indicações: 
- 92/22, solicita ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de 
disponibilizar banheiros para os frequentadores da Praça Barão do Rio 
Branco, o “Jardim Velho”, inclusive para os passageiros que aguardam o 
transporte público no local, conforme especifica. - 93/22, reivindica ao 
Poder Executivo e ao Setor Municipal de Trânsito que viabilizem a 
colocação de semáforo no cruzamento da Avenida Bom Jesus com a Rua 
Dr. Cândido Rodrigues, visto que o tráfego de veículos e pedestres é 
intenso naquela região e, por consequência, perigoso. ARGEU RESCHINI 
E MIR VALENTIM Indicação: - 94/22, encaminha ao Chefe do Poder 



Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que institui 
serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, denominado “Tarifa 
Zero”, de modo que a população seja beneficiada com transporte coletivo 
gratuito, na forma que especifica. DANIEL BERTINI Indicação: - 95/22, 
requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação e Cultura a 
concessão de reajuste salarial aos professores da rede pública municipal 
de ensino, no percentual de 33,24%, conforme anunciado pelo Governo 
Federal, por meio dos recursos do FUNDEB. ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: - 96/22, solicita ao Prefeito Municipal e à Secretaria de 
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a adoção de 
medidas no sentido de realizar um diagnóstico situacional do Município de 
Descalvado, identificando seus pontos fortes e fracos, ameaças e 
oportunidades, as potencialidades e vocação econômica do Município, 
para posterior criação de planejamento estratégico visando atrair 
investidores e empresas para a cidade, tendo por objetivo principal o 
desenvolvimento econômico local, gerando emprego e renda à população, 
além de robustecer a arrecadação de impostos, em benefício da 
coletividade em geral. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA Indicações: - 
97/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine a reconstrução 
do calçamento defronte à residência n.º 1400, na Rua Pará, tendo em 
vista os estragos que foram ocasionados pela queda de uma árvore, 
causando muitos prejuízos aos moradores do local. - 98/22, pede ao Setor 
Municipal de Trânsito a colocação de sinalização de “PARE” obrigatório 
no cruzamento da Rua Bezerra Paes com a Avenida Independência, haja 
vista que muitos motoristas fazem a travessia direto, situação que pode 
levar a sérios acidentes de trânsito, conforme especifica. - 99/22, 
reivindica ao Poder Executivo que dê maior atenção à sinalização das vias 
públicas que estão em obras, dentre elas a Rua Presidente Kennedy, na 
esquina da Câmara Municipal, tendo em vista que a liberação do local foi 
realizada antes do término da obra, o que resultou em acidente 
envolvendo motociclista. JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: - 100/22, indica ao Poder Executivo, por meio do setor 
competente, a realização de um levantamento dos pontos de verificação 
de água e esgoto – PVs que estão abaixo do nível do asfalto e a devida 
elevação dos mesmos, como forma de evitar acidentes e prejuízos aos 
condutores de veículos, conforme especifica. - 101/22, solicita ao Chefe 
do Poder Executivo, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 
o recapeamento asfáltico das Ruas Antônio Luiz Marcos, Anacleto Pozzi e 
José Antônio Lazarini, no Recanto dos Ipês I, atendendo aos anseios dos 
moradores daquele bairro. MARCELO FIGUEIREDO Indicações: - 
102/22, pede ao Prefeito Municipal que notifique à CPFL – Companhia 
Paulista de Força e Luz e as empresas de telefonia e internet para que 
façam a manutenção e tensionamento da fiação na Rua Paula Carvalho, 
em frente à residência n.º 157 e ao estabelecimento Júnior Vidros, em 
virtude do risco de acidentes naquela região. - 103/22, reivindica ao Poder 
Executivo que determine ao setor competente a retirada dos 
sonorizadores de trânsito, conhecidos como “tartarugas”, situados no 
trecho da Juvenal Pozzi, próximos à rotatória da Avenida Descalvado, 
tendo em vista que estão completamente destruídos e com pontas, sendo 
um risco para os veículos que por lá transitam. REINALDO RODRIGUES 
DA CRUZ Indicação: - 104/22, indica ao Setor Municipal de Trânsito o 
aumento da pintura de faixa amarela no cruzamento da Rua Cel. Manoel 
Leme com a Rua Madre Cecília, na esquina da “ACID”, possibilitando a 
conversão de veículos fazem o transporte dos alunos da EMEF “Padre 



Orestes Ladeira”, conforme especifica. VAGNER BASTO Requerimento: 
- 14/22, requer ao Prefeito Municipal, Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos e Procuradoria Geral do Município que enviem a esta 
Casa de Leis cópia reprográfica integral da notificação do Ministério 
Público do Estado de São Paulo à Prefeitura Municipal, estabelecendo o 
prazo de 30 dias para o início da retirada do acúmulo de lixo localizado na 
área da Fazenda São Francisco. Indicação: - 105/22, pede ao Prefeito 
Municipal esforços para a realização dos serviços de recapeamento em 
todas as vias públicas do Parque Morada do Sol, tendo em vista a 
carência de melhorias no pavimento asfáltico daquele bairro, conforme 
especifica. 
 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Dr. Marcelo Figueiredo; Vagner Basto; 
Jacaúna Rodrigues de Lima; Luiz Antonio do Pinho; Reinaldo R. da Cruz; 
Daniel Bertini; Ismael Franceschini; Pr. Adilson Gonçalves; Argeu D. 
Reschini; e, por fim, Mir Valentim. 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 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO APROVADO 
PELA MAIORIA, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE 
URGÊNCIA ESPECIAL: o Vereador Argeu D. Reschini requereu votação 
em regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 19/22, 
que autoriza o Poder Executivo conceder de direito de uso de bem público 
municipal com fins a doação à empresa “MM Descalvado Comércio de 
Sucatas Ltda.”, na forma que especifica. O Presidente abriu o prazo de 30 
segundos para os vereadores se manifestarem a favor ou contra o pedido. 
Ninguém se manifestou. Em votação, o pedido foi aprovado por 
unanimidade. Nesse sentido, o Presidente suspendeu a sessão por 10 
minutos para emissão de pareceres. Decorrido o prazo, o Presidente 
declarou reaberta a presente sessão e abriu o prazo de 30 segundos para 
os vereadores manifestarem-se a favor ou contra o projeto. O Vereador 
Carlinhos Turmeiro manifestou-se favorável à matéria. Em votação, o 
Projeto n.º 19/21 foi aprovado pela maioria, com votos favoráveis dos 
vereadores Vagner Basto, Pinho da Cabana, Dr. Marcelo Figueiredo, 
Argeu D. Reschini, Carlinhos Turmeiro, Ismael Franceschini, Mir Valentim 
e Reinaldo R. da Cruz, e votos contrários dos vereadores Daniel Bertini e 
Jacaúna Rodrigues de Lima. PROPOSTA DE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO APROVADA POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS, EM VOTAÇÃO EM 2º TURNO: De início, o Presidente informou 
que a Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.º 01/2022, de autoria de 
Vereadores da Câmara Municipal, que dá nova redação à alínea “b” do 
inciso V do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Descalvado, de modo 
a possibilitar a devolução antecipada do duodécimo da Câmara Municipal 

à Prefeitura, já foi votada em 1º turno na 6ª Sessão Ordinária, realizada 
em 14 de março de 2022. A seguir, destacou que a Emenda à Lei 
Orgânica deve ser discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo 
de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as 
votações, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara 
Municipal. Disse, também, que o Presidente da Câmara votará a proposta 



de Emenda, visto que exige o voto de dois terços. Não havendo oradores 
inscritos, colocou em votação, em 2º turno, a referida Proposta de 
Emenda, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Nesse sentido, 
informou que, diante da aprovação da proposta de emenda em dois 
turnos, a Mesa Diretora promulga a Emenda à Lei Orgânica sob n.º 
12/2022. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 
15/2022, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação 
orçamentária, no valor de R$ 307.838,08, que visa atender a divisão de 
mobilidade urbana da estrutura orçamentária do Município. Em discussão, 
o Vereador Vagner Basto manifestou-se favorável ao projeto. Em votação, 
o Projeto n.º 15/2022 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO 
DE LEI DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: o 
Vereador Vagner Basto requereu regime de urgência especial para 
votação do Projeto de Lei n.º 17/2022, que dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor R$ 10.171,83 
(dez mil, cento e setenta e um reais e oitenta e três centavos), que visa 
abranger o Fundo Municipal de Segurança Pública – FMSP, em 
atendimento ao requerimento do Vereador Vagner Basto, para alteração 
de emenda impositiva. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para 
os vereadores manifestarem-se a favor ou contra o pedido. Ninguém se 
manifestou. Em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. Assim, o 
Presidente suspendeu a sessão por 05 minutos para emissão de 
pareceres. Decorrido o prazo, o Presidente declarou a sessão reaberta e 
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se manifestarem a favor 
ou contra o projeto. Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto n.º 
17/2022 foi aprovado por unanimidade de votos. Pontofinalizando, o 
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 
04 de abril 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 


