
Câmara Municipal de Descalvado 

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

21ª Sessão Ordinária 
Data: 21 de junho 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 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................21 de junho 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 convidou o Vereador Mir Valentim para ler um texto da Bíblia. 
Após, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o pequeno 
expediente. 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 
66/21, autoriza o Poder Executivo a alienar, com encargo, área de terras 
compromissada em concessão de direito de uso com fins a doação à empresa 
“Expresso Descalvado Transportes EIRELI”, na forma que especifica. II - 
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 
41/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, denomina "José Carlos Pulici 
Junior” a atual Rua 01 do Loteamento Recanto Nova Era, no Município de 
Descalvado-SP. - 42/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, 
institui a Campanha “Junho Violeta” para conscientizar a população acerca da 
prevenção das doenças oculares em cães e gatos. III - MOÇÃO DE APLAUSO E 
RECONHECIMENTO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 10/21, de autoria 
do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta aplausos e reconhecimento 
à senhora Ana Canova Boccia, idealizadora da ONG – Latidos e Miados, pelo 
amor e dedicação à causa animal, um trabalho social fundamental para 
oferecer dignidade e salvar vidas de cães e gatos abandonados. IV -  
PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON 
GONÇALVES: Indicação: - 331/21, pede ao Secretário de Educação e 
Cultura, Prof.º Marco Antonio Pratta, que estude a viabilidade de 
disponibilizar um profissional de apoio às crianças com autismo matriculadas 
nas Creches ou Centros de Educação Infantil de Descalvado, assegurando-lhes 



o pleno desenvolvimento desde o início da primeira etapa da educação. 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) Indicações: - 
332/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo que, por meio do Setor de 
Obras e Serviços Públicos, seja feito o recapeamento asfáltico na Rua Anacleto 
Pozzi, tendo em vista que os buracos atrapalham o fluxo de veículos e 
colocam em risco a integridade física dos motoristas e pedestres. - 333/21, 
indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que tome 
providências visando à notificação da empresa Telefônica S/A para que esta 
faça a manutenção na fiação de telefonia da Avenida Antonio Fregonese e da 
Vicinal José Perna Sobrinho, visto que há fios e até postes que se encontram 
caídos, oferecendo riscos e transtornos aos usuários. ARGEU DONIZETTI 
RESCHINI Indicações: - 334/21, reivindica ao Poder Executivo a destinação 
de caminhão que será doado pela empresa Neovia à Municipalidade, para 
atender às demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, garantindo maior agilidade e eficiência nos serviços 
prestados, bem como a segurança dos servidores daquele setor. - 335/21, 
solicita ao Prefeito Municipal que determine a notificação do proprietário do 
grande terreno existente na confluência das Ruas Coronel Rafael Tobias e 
José Rodrigues Penteado, para que o mesmo conserte todo o calçamento, 
tendo em vista que os transeuntes precisam caminhar pela rua, expondo-se a 
riscos de acidentes. DANIEL BERTINI Indicações: - 336/21, reencaminha ao 
Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei 
que cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, no âmbito do 
Município de Descalvado, assegurando os cuidados com os animais de rua. - 
337/21, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que, ao contratarem empresa 
para a realização do plano de mobilidade urbana, seja dada atenção especial à 
adequação das rotas do transporte coletivo municipal, conforme especifica. 
ISMAEL FRANCESCHINI Indicações: - 338/21, requer ao Chefe do Poder 
Executivo que tome as providências cabíveis visando firmar convênio com a 
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para que Descalvado faça 
parte do Programa “CEP Rural”, para o mapeamento e o cadastramento das 
propriedades rurais do Município, trazendo inúmeros benefícios aos 
moradores, dentre eles, maior segurança. - 339/21, solicita ao Prefeito 
Municipal a colocação de uma placa denominando “Dr. Vital Brazil” o coreto 
do “Novo Jardim Velho”. Pede, também, a restauração do prédio que abrigou 
o primeiro posto de saúde de Descalvado e a criação de um centro de 
memória à Vital Brazil, dada a relevância da sua história, em especial para a 
saúde e para a vacinação do País e de Descalvado. - 351/21, reivindica à 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura seja firmado convênio com o 
CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, visando o tombamento de 
prédios históricos e obtenção de recursos financeiros para as devidas 
restaurações, com o objetivo de preservar a história da nossa cidade. JOSÉ 
EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) Indicações: - 340/21, encaminha ao 
Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que institui, no Município de 
Descalvado, o Programa “Remédio em Casa”, tendo por objetivo encaminhar 
diretamente remédios de uso contínuo à residência das pessoas idosas, com 
mais de 60 (sessenta) anos de idade, das pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, das pessoas portadoras de doenças crônicas, usuárias 
do SUS - Sistema Único de Saúde, na forma que especifica. - 341/21, requer 
ao Prefeito Municipal que determine ao setor competente o asfaltamento do 
acesso à Represa Calmon, bem como a instalação, nele, de grelhas para 



captação das águas pluviais, visando facilitar a circulação das pessoas que 
acessam aquele local e, ainda, promover um escoamento adequado das águas 
oriundas das chuvas. - 342/21, pede ao Poder Executivo estudos visando à 
modernização da iluminação pública nos principais logradouros e vias 
descalvadenses com a instalação de lâmpadas de LED, de modo a melhorar o 
aspecto visual, promover economia no consumo de energia e, ainda, trazer 
mais segurança à população. LUIZ ANTONIO DO PINHO Indicações: - 
343/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, 
que determine o calçamento com bloquetes do Almoxarifado Municipal, de 
modo a melhorar aquele espaço em benefício dos servidores que lá 
desempenham suas funções, conforme especifica. - 344/21, requer ao Poder 
Executivo, por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, a reforma da 
ponte situada na estrada rural que dá acesso à Igreja de Nossa Senhora da 
Saúde, próxima à Chácara do Nico Dente, em prol da segurança das pessoas 
que por ali transitam. MARCELO FIGUEIREDO Indicações: - 345/21, solicita 
ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine a 
manutenção, reparos e substituição de lâmpadas queimadas na Praça “Luiz 
Celso Antonio”, a fim de garantir boas condições de luminosidade e permitir 
que nossos cidadãos frequentem o local com segurança, também no período 
noturno. - 346/21, reivindica ao Poder Executivo que faça a inserção dos 
informativos alusivos à vacinação contra a COVID-19 em seu site 
institucional, a fim de que mais este canal seja usado para levar informação e 
atingir toda a população, visando à efetiva imunização de nossos cidadãos. - 
347/21, pede ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sr. 
Valdecir Marcolino, que seja feita a análise da água fornecida ao Jardim 
Ricardo César, para detectar se há excesso de cloro ou de qualquer outro 
produto, uma vez que os moradores da região reclamam da qualidade da 
água que chega às residências. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Requerimento: - 51/21, requer ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, Sr. Valdecir Marcolino, que informe a esta Casa de Leis qual tem sido 
o valor gasto a cada mês para efetuar o bombeamento de água do espaço da 
antiga Vigor a fim de auxiliar no abastecimento de nosso Município, conforme 
especifica.Indicações:- 348/21, pede ao Secretário de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos a instalação de filtros na saída de água das represas 
Calmon, Rosária e da antiga Vigor, de onde também é bombeada, a fim de que 
esta chegue à caixa de água da SEMARH mais limpa, antes de ser submetida 
às demais etapas de tratamento.- 349/21, solicita à COMUTRAN – Comissão 
Municipal de Trânsito que estude a possibilidade de implantação de semáforo 
nos cruzamentos da Avenida Bom Jesus com a Rua Treze de Maio e com a Rua 
Paula Carvalho, em virtude do intenso fluxo de automóveis em horários de 
pico.VAGNER BASTORequerimento:- 52/21, requer ao Prefeito Municipal e 
à Procuradoria Geral que informem a esta Casa de Leis quais providências 
estão sendo tomadas junto à CDHU para a regularização do caso de 38 
famílias do Parque Morada do Sol que estão correndo o risco de perder suas 
casas. Indicação: - 350/21, sugere ao Chefe do Poder Executivo e ao 
Secretário de Administração a contratação de uma empresa especializada, na 
modalidade prestação de serviços, para a elaboração de projetos para 
investimentos urbanos, tanto de recursos provenientes do Governo Federal, 
Estadual e também de parceria público-privada, conforme especifica. 
 
 
 
 



 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Jacaúna Rodrigues de Lima; Dr. Marcelo 
Figueiredo; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Pinho da Cabana; Pastor Adilson 
Gonçalves; Ismael Franceschini; Mir Valentim; Carlinhos Turmeiro; Vagner 
Basto; Argeu Reschini; e, por último, 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 

 
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL: O Vereador Vagner Basto requereu regime de urgência especial 
para votação do Projeto de Lei n.º 41/2021, de sua autoria, que denomina 
“José Carlos Pulici Junior” a atual rua 01 do Loteamento Recanto Nova Era, 
prestando, para tanto, as devidas justificativas. O Presidente abriu o prazo de 
30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o pedido. 
Ninguém se manifestou. Logo após, o Presidente, como de praxe, explicou que 
é necessário o voto da maioria absoluta dos vereadores para aprovação do 
pedido. Em votação, os vereadores aprovaram referido pedido por 
unanimidade de votos. Após, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para 
os vereadores se inscreverem a favor ou contra o projeto. O autor usou da 
palavra para encaminhá-lo à votação, concedendo aparte aos Edis Dr. Marcelo 
Figueiredo, Pinho da Cabana e Ismael Franceschini. Em votação, o Projeto n.º 
41/2021 foi aprovado por unanimidade de votos. MOÇÃO DE APLAUSOS E 
RECONHECIMENTO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM 
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 05/21, de autoria do Vereador Mir 
Valentim, manifesta aplauso e reconhecimento ao ilustríssimo 3° SGT PM 
Amarildo Miguel Martins pelos vinte e três anos de serviços prestados à 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, com dedicação, comprometimento e 
eficiência. Em fase de discussão, o autor usou da palavra para encaminhá-la à 
votação e concedeu aparte aos Vereadores Rodrigues da Cruz, Dr. Marcelo 
Figueiredo, Pinho da Cabana e Pastor Adilson, todos favoráveis. A seguir, o 
Vereador Basto também se manifestou favorável. Em votação, a Moção em 
questão foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Presidente 
suspendeu a sessão por 10 minutos para a outorga da moção ao 
homenageado. Com a palavra, o Sr. Amarildo agradeceu a todos pela 
homenagem, além de tecer comentários sobre o tempo em que atuou na 
polícia militar. Na sequência, o Tenente Coronel Luiz Sérgio Mussolini Filho 
manifestou-se sobre o homenageado e o papel da polícia militar. Dando 
sequência, o Presidente declarou a sessão reaberta. PROJETO DE LEI DO 
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 38/21, de autoria do Vereador Reinaldo 
Rodrigues da Cruz, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de 
Descalvado a “Corrida 1º de Maio”, na forma que especifica. Em discussão, o 
autor usou da palavra para encaminhar sua propositura à votação. A seguir, o 
Projeto n.º 38/21 foi aprovado por unanimidade de votos.  PROJETO DE LEI 
DO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 40/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, 



declara e reconhece de Utilidade Pública Municipal a “Casa Espírita Seara de 
Luz”. Em discussão, o autor fez uso da palavra para encaminhar sua 
propositura à votação, e concedeu aparte aos Vereadores Ismael Franceschini 
e Pinho da Cabana, ambos favoráveis. PROJETOS DE LEI DO PODER 
EXECUTIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM 
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n.º 49/21, dispõe sobre 
a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de 
R$ 88.918,82 (oitenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e dois 
centavos), que visa abranger a Divisão de Fiscalização de Trânsito e Execução 
de Serviços Públicos, destinando-se ao pagamento da remoção de lixo urbano 
da área de transbordo, referente ao período de abril a maio de 2019. Projeto 
de Lei n.º 60/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à 
dotação orçamentária, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), que visa 
abranger a Divisão de Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS, para 
pagamento do saldo remanescente de cirurgias eletivas (mutirão) do mês de 
novembro de 2020. Projeto de Lei n.º 61/21, dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e visa 
abranger o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, destinando-se à aplicação dos recursos de saldo de exercício 
anteriores. Projeto de Lei n.º 64/21, dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 1.573,77 (um mil, 
quinhentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), visa abranger a 
Procuradoria Geral do Município, destinando-se ao pagamento de saldo 
remanescente do exercício anterior referente a custas de diligências com 
Oficial de Justiça. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 65/21, 
dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço municipal de 
transporte coletivo de passageiros no Município de Descalvado, em 
atendimento ao Anteprojeto de Lei de autoria do Vereador Pastor Adilson 
Gonçalves. Em discussão, o Vereador Basto manifestou-se favorável ao 
projeto. Em votação, o projeto em referência foi aprovado por unanimidade 
de votos. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM 
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: o Vereador Pinho da Cabana requereu 
regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 66/2021, de 
autoria do Poder Executivo, que o autoriza a alienar, com encargo, área de 
terras compromissada em concessão de direito de uso com fins a doação à 
empresa “Expresso Descalvado Transportes EIRELI”, prestando, para tanto, 
as devidas justificativas. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os 
vereadores se inscreverem a favor ou contra o pedido. Ninguém se 
manifestou. A seguir, o Presidente explicou que é necessário o voto da 
maioria absoluta dos vereadores para aprovação do pedido de regime de 
urgência especial. Em votação, os vereadores aprovaram referido pedido por 
unanimidade de votos. Na sequência, o Presidente abriu o prazo de 30 
segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o projeto. Em 
discussão, o Vereador Pinho manifestou-se favorável à matéria. Em votação, o 
Projeto n.º 66/2021 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETOS DE 
LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM 
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: o Vereador Argeu Reschini requereu 
regime de urgência especial para votação dos Projetos de Lei n.º 67/2021, 
68/21 e 69/21, de autoria do Poder Executivo, prestando, para tanto, as 
devidas justificativas. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os 
vereadores se inscreverem a favor ou contra o pedido em referência. A seguir, 



o Presidente explicou que é necessário o voto da maioria absoluta dos 
vereadores para aprovação do pedido de regime de urgência especial. 
Primeiramente, os vereadores aprovaram por unanimidade de votos o pedido 
de regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 67/21, 
que autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem público 
municipal à empresa Denise Cestaro Cassamasso ME, na forma que especifica. 
Ato contínuo, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores 
se inscreverem a favor ou contra o projeto. Em discussão, os Vereadores 
Reschini e Basto manifestaram-se favoráveis ao projeto, este último concedeu 
aparte aos Vereadores Dr. Marcelo Figueiredo, Ismael Franceschini, Reinaldo 
Ninja e Mir Valentim, todos favoráveis. Em votação, o Projeto de Lei n.º 67/21 
foi aprovado por unanimidade de votos. Dando sequência, o Presidente abriu 
o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra 
o pedido de regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei 
68/21, que autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem 
público municipal à empresa Jones Estevão Marcos EPP, na forma que 
especifica. Ninguém se manifestou. Em votação, o aludido pedido foi 
aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, o Presidente abriu o 
prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o 
Projeto 68/21. Ninguém fez uso da palavra. Em votação, o Projeto de Lei n.º 
68/21 foi aprovado por unanimidade de votos. Após, o Presidente abriu o 
prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o 
pedido de regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 
69/21, que autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem 
público municipal à empresa Denis Regers Frazin, na forma que especifica. 
Ninguém se manifestou. Em votação, o supracitado pedido foi aprovado por 
unanimidade de votos. Na sequência, o Presidente abriu o prazo de 30 
segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o projeto 
69/21. Ninguém fez uso da palavra. Em votação, o Projeto de Lei n.º 69/21 foi 
aprovado por unanimidade de votos. Após, o Presidente pediu gentilmente 
aos representantes da Associação Seara de Luz, aqui presentes, que 
permaneçam no Plenário ao final desta sessão para uma foto juntamente com 
os vereadores. Enfim, informou que a próxima Sessão Ordinária será 
realizada no dia 28 de junho 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 


