
Câmara Municipal de Descalvado 

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

20ª Sessão Ordinária 
Data: 20 de junho 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 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ...........................................20 de junho 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 trecho da Bíblia 
sagrada. Na sequência, deu prosseguimento aos trabalhos, passando-se ao 
Pequeno Expediente. 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE 
DELIBERAÇÃO: - 60/22, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e visa abranger a 
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. II - PROPOSITURAS LIDAS E A 
SEREM ENCAMINHADAS: ISMAEL FRANCESCHINI Indicações: - 272/22, 
solicita ao Prefeito Municipal a realização dos serviços de infraestrutura 
urbana e asfaltamento nas Ruas Alcides Tiengo, João Francisco Ravazi, 
Carlos Alton, Etelvina da Matta, João Donizetti Trombini, Irmã Tereza 
Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior, localizadas na parte alta do Bairro 
Jardim do Lago, em prol dos moradores daquela região. - 273/22, sugere ao 
Prefeito Municipal a formalização de parcerias visando à construção de 
passagem aérea de fauna entre as matas existentes na cidade, desde o 
Parque “Sebastião Fiochi” até a Represa Rosária, passando-se pela FEPASA 
e pelo Bairro São Sebastião, com o objetivo de evitar a morte por 
atropelamento de animais arborícolas, em sua maioria macacos saguis. MIR 
VALENTIM Indicação: - 274/22, pede ao Prefeito do Município, Senhor 
Antonio Carlos Reschini, que adote providências visando ao recapeamento 
asfáltico da Perimetral Cesar Martinelli, no trecho compreendido entre a Rua 
Diamantino Lopes e a rotatória da Avenida Coronel Rafael Tobias, a fim de 
melhorar as condições de tráfego e, consequentemente, a segurança nessa 
região. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicação: - 275/22, reivindica 
ao Poder Executivo providências visando à colocação de braços para 



luminárias e iluminação nos postes existentes no cruzamento da Rua Carlos 
Augusto Wood de Faria e Presidente Kennedy, para maior segurança de 
quem reside ou circula pela região. VAGNER BASTO Indicações: - 276/22, 
indica ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Esportes, Lazer e 
Turismo a contratação de mais funcionários para a pasta, tendo em vista o 
número reduzido de servidores e o aumento dos locais destinados à prática 
esportiva. - 277/22, sugere ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos 
Reschini, e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e 
Serviços Públicos a contratação de mais um fiscal para o Setor de Obras, 
tendo em vista que há apenas um funcionário na função, fazendo com que o 
trabalho se acumule. Pede, ainda, a aquisição de um veículo para utilização 
da referida pasta, conforme especifica. - 278/22, solicita ao Prefeito Municipal 
que efetue parceria com empresas locais no sentido de incentivar seus 
funcionários a fazerem curso superior, bem como divulgar os cursos 
universitários oferecidos pela Universidade Brasil em Descalvado, 
contribuindo para a capacitação de nossos munícipes, além de fomentar a 
economia local. 
 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Jacaúna Rodrigues de Lima; Ismael 
Franceschini; Daniel Bertini; Argeu Donizetti Reschini; Mir Valentim; Pinho da 
Cabana; Dr. Marcelo Figueiredo; Reinaldo Rodrigues da Cruz; 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 

 
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: -  11/22, de autoria do 
Vereador Mir Valentim, denomina "João Conejo” a Área Verde localizada 
entre as Ruas José Carlos Pugina e Antonio Luiz Marcos, no Bairro Recanto 
dos Ipês I, no Município de Descalvado-SP. Em discussão, o Vereador Mir 
Valentim usou da palavra para encaminhar à votação o projeto de sua 
autoria, e concedeu aparte aos Vereadores Dr. Marcelo Figueiredo, Pinho da 
Cabana, Reinaldo Rodrigues da Cruz e Ismael Franceschini, que, 
respectivamente, manifestaram-se favoráveis à proposição. Em votação, o 
Projeto de Lei n.º 11/22 foi aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o 
Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos e franqueou a palavra ao Sr. 
Paulo Xavier de Castro (neto de João Conejo), que se manifestou em tribuna 
sobre a homenagem póstuma. Ato contínuo, o Presidente declarou reaberta a 
presente sessão. MOÇÕES DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO 
APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Moção n.º 03/22, de 
autoria do Vereador Ismael Franceschini, manifestando sinceros aplausos ao 
Rotary Club de Descalvado, pela realização do 1º Torneio de Atletismo 
Escolar, que aconteceu nas dependências do Ginásio de Esportes no dia 1º 
de maio de 2022, fruto de uma parceria de sucesso com a SELT e a equipe 
Born To Run, e reconhece, mais uma vez, a relevância dos serviços 
prestados à comunidade descalvadense ao longo dos 66 anos em que atua 
em prol das causas sociais da nossa cidade. Em discussão, o autor da 
moção usou da palavra para encaminhá-la, e concedeu aparte aos 
Vereadores Reinaldo Ninja, Pinho da Cabana e Dr. Marcelo Figueiredo, que 
se pronunciaram favoráveis. Em votação, a Moção n.º 03/22 foi aprovada por 
unanimidade de votos. Na sequência, foi também colocada em votação e 
aprovada por unanimidade de votos a Moção n.º 04/22, de autoria do 
Vereador Ismael Franceschini, manifestando aplausos e reconhecimento à 



equipe “Born To Run”, representada pelo treinador Robson Alves, pelo apoio 
imprescindível e todo o trabalho de organização que tornou possível a 
realização do 1º Torneio de Atletismo Escolar, que aconteceu nas 
dependências do Ginásio de Esportes no dia 1º de maio de 2022, e, também, 
enaltece a dedicação dos integrantes que levam o nome de Descalvado para 
as competições da nossa região e de todo o mundo. Após a aprovação, o 
Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para proceder a entrega das 
moções aos homenageados. O Sr. Maurício Gabrielli, Presidente do Rotary 
Club, fez uso da palavra para render agradecimentos e, na sequência, o 
treinador Robson também usou da tribuna para render agradecimentos em 
nome da equipe Born To Run.  Após, o Presidente declarou a sessão 
reaberta. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO 
EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Vagner Basto 
requereu regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 
60/22, o qual dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor 
de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e visa abranger a Secretaria de 
Esporte, Lazer e Turismo. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para 
os vereadores inscreverem-se a favor ou contra o pedido. Ninguém se 
manifestou. Em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade de votos. A 
seguir, o Presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para os vereadores 
emitirem pareceres no projeto. Decorrido o prazo, o Presidente declarou a 
sessão reaberta e concedeu o prazo de 30 segundos para os vereadores 
inscreverem-se a favor ou contra o projeto. Da mesma forma, ninguém se 
manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 60/22 foi aprovado por 
unanimidade de votos. PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO 
APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM 
ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n.º 56/22, dispõe sobre a abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 427,13 (quatrocentos e vinte e sete 
reais e treze centavos) e visa abranger a Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos. Em discussão, nenhum vereador fez uso da palavra. Em 
votação, o Projeto n.º 56/22 foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto 
de Lei n.º 58/22, dispondo sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e visa atender à Divisão de Saúde, da 
estrutura orçamentária do Município, tratando-se de recursos orçamentários 
para o pagamento de ações de média complexidade de emenda Federal do 
Deputado Baleia Rossi. Em discussão, ninguém se pronunciou. Em votação, 
o Projeto de Lei n.º 58/22 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO 
DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADO PELA MAIORIA, SEM 
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO, EM REDAÇÃO FINAL: - 38/22, 
dispõe sobre alterações nas Leis nº 3.276, nº 3.277 e nº 3.278, de 28 de abril 
de 2010, na forma que especifica. O 1º Secretário fez a leitura das emendas 
supressiva e modificativa de autoria da Comissão de Administração e 
Assuntos Ligados ao Servidor Público. Na sequência, o Presidente abriu o 
prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem para falar a favor 
ou contra as emendas. Ninguém se manifestou. Em votação, os Vereadores 
Daniel Bertini, Reinaldo Ninja, Argeu Donizetti Reschini, Pinho da Cabana, 
Mir Valentim, Jacaúna Rodrigues de Lima, Carlinhos Turmeiro, Ismael 
Franceschini e Dr. Marcelo Figueiredo votaram a favor das emendas 
supressiva e modificativa. O Vereador Vagner Basto votou contra as 
emendas. Assim, as referidas emendas foram aprovadas pela maioria. Após, 
o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se 
inscreverem a favor ou contra o projeto em redação final. Ninguém se 
inscreveu. Em votação, os Vereadores Argeu Donizetti Reschini, Pinho da 
Cabana, Mir Valentim, Jacaúna Rodrigues de Lima, Carlinhos Turmeiro, Dr. 
Marcelo Figueiredo e Vagner Basto votaram a favor do projeto em redação 
final. Já os Vereadores Daniel Bertini, Reinaldo Ninja e Ismael Franceschini 



votaram contra. Sendo assim, o referido projeto de lei foi aprovado pela 
maioria, em redação final. Pontofinalizando, o Presidente informou que a 
próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 27 de junho 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 


