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22ª Sessão Ordinária 
Data: 28 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 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................28 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 Ismael Franceschini para ler um texto da 
Bíblia. Após, o Plenário, a pedido do Presidente, guardou um minuto de 
silêncio em memória dos brasileiros que faleceram em decorrência da Covid-
19. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o 
pequeno expediente. 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA LIDA:- Convite da Secretaria Municipal de Saúde 
para as Pré-Conferências da Saúde que serão realizadas entre os dias 28 de 
junho e 02 de julho, sempre às 19h, com transmissão on-line. Para participar 
é preciso entrar em contato com a unidade de saúde do seu respectivo bairro, 
manifestar o interesse e deixar o número de celular.As conferências da Saúde 
ocorrerão no dia 15 de julho, às 19h, e no dia 16 de julho, às 8h, com 
transmissão ao vivo pelo canal da Câmara Municipal no Youtube. II – VETO 
DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL LIDO NA ÍNTEGRA NESTE 
EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO DO SOBERANO PLENÁRIO: Veto 
integral ao Projeto de Lei n.º 31/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson 
Gonçalves, institui o “Cão Comunitário” no Município de Descalvado, tendo 
por objetivo a adoção de cães abandonados pela própria comunidade, de 
modo que todos possam colaborar e suprir as necessidades desses animais, 
sem ter que levá-los para casa, conforme especifica. III – PROJETO DE LEI 
DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 70/21, dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), que visa abranger a Divisão de 
Prevenção e Assistência Médica à Saúde, com o objetivo de alterar a 



destinação de emenda parlamentar impositiva, atendendo à necessidade da 
Secretaria de Saúde. IV - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO 
DE DELIBERAÇÃO: - 43/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, 
insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o 
“Festival de Esportes com Cavalos”, a ser promovido, anualmente, no mês de 
junho. V -  PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR 
ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 352/21, solicita ao Prefeito Municipal 
que envie a este Legislativo projeto de lei dando nova redação ao §2º, do 
artigo 35, da Lei Municipal n.º 4034/2016, que trata do Código de Posturas 
do Município, de modo que a proibição da circulação dos carros de som, em 
qualquer horário, seja estendida também em áreas próximas a Igrejas 
Católicas, Evangélicas e Espíritas, observando-se um raio de, no mínimo, 80 
metros, conforme especifica. - 353/21, reivindica à Secretaria de Educação e 
Cultura que promova cursos de cuidadores de crianças com TEA - Transtorno 
do Espectro Autista, com o objetivo de formar profissionais capacitados a 
trabalhar com os cuidados relacionados à criança, desde a rotina diária de 
alimentação, higiene e locomoção até as atividades relacionadas ao 
desenvolvimento do sistema cognitivo e da sociabilidade. - 354/21, requer 
ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade legal de enviar à 
Câmara Municipal de Descalvado projeto de lei dispondo sobre a desafetação 
da destinação originária de área institucional localizada na Avenida Geraldo 
Antonio Traldi, no Bairro Butiá, transpassando-a para a categoria de bem 
dominical, para fins de, posteriormente, conceder direito de uso, a título 
gratuito, e doá-la, após o cumprimento das obrigações, à Associação “Latidos 
e Miados”, com o propósito de construir canil/gatil para animais 
abandonados ou vítimas de maus tratos, conforme especifica. ANTONIO 
CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) Indicações: - 355/21, 
reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que 
determine a abertura e o asfaltamento de via entre a Rua das Rosas e a Rua 
José Brambilla, interligando o Bairro Parque Morada do Sol ao Parque 
Universitário II. - 356/21, indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio 
Carlos Reschini, que revitalize e utilize a região do Parque Linear “Brazilina 
Ravazi Rischini” para a realização de aulas práticas de auto-escola. Pede, 
ainda, a limpeza, de acordo com as normas ambientais, da área de 
preservação permanente lindeira ao parque e a revitalização da iluminação, 
de modo que aquele espaço volte a ser frequentado por nossa população. - 
357/21, pede ao Prefeito Municipal que firme parceria com a Usina Ipiranga 
de Açúcar e Álcool visando a reforma da ponte situada na estrada rural que 
dá acesso à Usina, visto que o trecho é muito utilizado para o escoamento da 
produção, bem como pelos funcionários e moradores daquela área rural. 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI Indicações: - 358/21, reivindica ao 
Secretário de Administração a adoção das medidas necessárias para que a 
entrega das cestas básicas aos servidores municipais seja feita também no 
horário de almoço, tendo em vista que muitos deles precisam retirá-las 
durante o horário de expediente, conforme especifica. - 359/21, indica ao 
Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação e Cultura, Professor Marco 
Antonio Pratta, que construa ao lado do Parque Linear “Brazilina Ravazi 
Rischini” uma “Cidade Educacional do Trânsito”, espaço a ser destinado a 
aulas de segurança e respeito no trânsito destinadas a crianças, a fim de 
formar melhores cidadãos para o futuro. DANIEL BERTINI Indicações: - 
360/21, encaminha Anteprojeto de Lei ao Chefe do Poder Executivo, Senhor 
Antonio Carlos Reschini, regulamentando o exercício das atividades de ‘Food 
Truck', ‘Food Bike' e ‘Food Cart' no Município de Descalvado, na forma que 



especifica. - 361/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo a distribuição de 
“Kit Bebê”, contendo produtos de higiene básica como fraldas, shampoo, 
condicionador, sabonete, creme dental e pomada às crianças matriculadas 
nas creches municipais, como forma de amenizar os custos das famílias de 
baixa renda neste período de pandemia. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA: 
Indicações: - 362/21, pede ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, 
Professor Marco Antonio Pratta, que dê sequência à distribuição dos “Kits 
Alimentação” aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, como forma de 
auxiliar as famílias e suprir a falta da merenda escolar enquanto perdurar a 
pandemia da COVID-19. - 363/21, indica ao Poder Executivo que proceda o 
plantio de árvores na lateral da Avenida Independência, tendo em vista os 
inúmeros benefícios da arborização, dentre eles, as sombras e a diminuição 
do calor para as pessoas que transitam a pé, conforme especifica. - 364/21, 
solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, a colocação de 
ponto de ônibus com assentos e cobertura na Rua Padre José Gaspar, uma vez 
que a estrutura existente no local foi retirada, prejudicando os usuários do 
transporte coletivo. JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) Indicações: 
- 365/21, indica ao Chefe do Executivo o desenvolvimento de tratativas junto 
à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento visando à implantação, 
em Descalvado, do Programa “Segurança no Campo”, a partir do qual serão 
destinadas viaturas aos Municípios, a serem utilizadas exclusivamente para o 
patrulhamento rural. - 366/21, solicita ao Poder Executivo que, por meio da 
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito, realize a pintura de faixa de 
pedestres e a inscrição “Pare” na Rua Anacleto Pozzi, especificamente em seu 
cruzamento com a Rua Ângelo Cerantola, a fim de disciplinar o trânsito no 
local. LUIZ ANTONIO DO PINHO Indicações: - 367/21, pede ao Chefe do 
Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, adotem as medidas necessárias para as obras de reforma do telhado 
da escola CAIC, com o objetivo de sanar problemas tais como infiltrações e 
criação de pombos, que há anos causam diversos transtornos aos 
funcionários e alunos daquela unidade escolar. - 375/21, indica ao Prefeito 
Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, a instalação de estrutura de 
captação de energia solar nos prédios públicos, visando à economia de 
recursos públicos e a redução do impacto ambiental, a partir da produção de 
energia limpa e sustentável, conforme especifica. MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: - 368/21, solicita à Prefeitura Municipal que coloque novamente 
canos de PVC, de preferência cor branca, a fim de cobrir e identificar a 
ferragem do alicerce existente em terreno de sua propriedade defronte ao 
Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, com o objetivo de evitar acidentes 
com adultos e, sobretudo, com crianças que circulam pelo local, uma vez que 
os canos instalados recentemente foram furtados.  Ou, caso seja possível, que 
a Municipalidade cerque toda a área com tapumes, para coibir a circulação de 
pessoas, evitando um potencial acidente em decorrência das ferragens. - 
369/21, requer ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor 
competente a realização de reparos urgentes no bueiro existente na 
confluência da Avenida Guerino Oswaldo com a Rua Maria Grassi, uma vez 
que há um buraco no local que expõe os transeuntes a riscos de acidentes, 
nesta que é uma das vias mais movimentadas de nossa cidade. - 370/21, 
pede ao Poder Executivo que verifique se as câmeras de vídeo-
monitoramento, embora sem funcionamento, estão ligadas à rede de energia 
e, por isso, acarretando custos aos cofres públicos. Solicita, ainda, que caso tal 
fato proceda, sejam tomadas providências para promover o desligamento 
destas câmeras da rede de energia e, assim, encerrar os pagamentos, para a 



economia de recursos. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Requerimento: - 
53/21, requer ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que 
seja feita a prestação de contas quanto à aplicação do montante de R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), uma vez que foi aprovado 
neste Legislativo o Projeto de Lei nº 62/21, destinando referido recurso para 
as ações de combate à COVID-19 no segundo semestre do corrente ano.  
Indicações: - 371/21, pede ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, 
Roberto Bonani de Souza, que elabore os projetos para a implementação de 
praças com academia ao ar livre e playgrounds nos Bairros Recanto dos Ipês 
II, Bosque do Tamanduá, Parque Morada do Sol, Parque Universitário II e 
Portal dos Coqueiros, a fim de criar espaços adequados para o lazer e 
entretenimento dos cidadãos descalvadenses. - 372/21, solicita ao Prefeito 
do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao setor de 
trânsito estudos visando ao recuo do calçadão na Rua Barão do Descalvado 
para a criação de estacionamento a 45 graus, a fim de aumentar o número de 
vagas no Centro de nossa cidade. VAGNER BASTO Requerimento: - 54/21, 
requer ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, e ao 
Secretário Municipal de Educação e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, 
que informem a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, por quais 
motivos houve a redução no valor do repasse para a Associação de Pais e 
Mestres (APM) das escolas locais, conforme especifica. Indicações: - 373/21, 
sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas para doação da área 
institucional existente ao lado do terreno onde está situada a nova construção 
da empresa Expresso Descalvado, uma vez que não tem finalidade para a 
Municipalidade e poderá implicar na geração de novos postos de trabalho 
para os descalvadenses. - 374/21, requer à Prefeitura Municipal que, em 
parceira com a CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz, realize a 
substituição de toda a iluminação dos Bairros Bosque do tamanduá e Milênio 
por lâmpadas de LED, tendo em vista o grande número de lâmpadas 
queimadas nestes locais e, também, para oferecer maior segurança aos 
moradores.  
 

GRANDE EXPEDIENTE 

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

 
MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO, EM ÚNICA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO, APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS: - 02/21, de 
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta os mais sinceros 
aplausos aos profissionais da saúde do Município de Descalvado, em 
reconhecimento à coragem e dedicação com que desempenham a função de 
cuidar e salvar vidas, principalmente neste período da pandemia do COVID-
19. Em discussão, o autor da moção, Vereador Pr. Adilson, usou da palavra 
para encaminhá-la à votação, com cessão de aparte aos Vereadores Bertini, 
Mir Valentim, Reinaldo Ninja, Pinho da Cabana e Jacaúna, todos favoráveis. A 
seguir, o Vereador Argeu manifestou-se favorável, e concedeu aparte ao 



Vereador Dr. Marcelo, também a favor. Por fim, o Edil Vagner Basto fez uso da 
palavra na mesma linha, favorável à propositura, concedendo aparte ao 
Vereador Ismael Franceschini, também a favor. Em votação, a Moção foi 
aprovada por unanimidade de votos. Assim, o Presidente suspendeu a sessão 
por 10 minutos para proceder à outorga da moção aos homenageados. Em 
nome dos profissionais da saúde, manifestaram-se o Dr. Vander Rogério 
Vieira e o Provedor da Santa Casa, Sr. Sidnei Aparecido Pizza. Decorrido o 
prazo, o Presidente reabriu a sessão. MOÇÃO DE APLAUSOS E 
RECONHECIMENTO, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, APROVADA POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS: - 08/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson 
Gonçalves, manifesta aplausos ao Ilustríssimo Secretário Municipal de Saúde, 
Sr. Wander Bonelli, e a toda sua equipe pelo notável resultado da pesquisa 
que reúne orientações técnicas que são capazes de evitar o desperdício das 
doses das vacinas contra a Covid-19, com o uso de técnica que tem permitido 
o aproveitamento em Descalvado de mais de 100% das vacinas recebidas a 
partir do Plano Nacional de Imunização. Em discussão, o Vereador Pastor 
Adilson, autor da propositura, fez uso da palavra para encaminhá-la à 
votação. Na sequência, os Vereadores Dr. Marcelo Figueiredo e Vagner Basto 
manifestaram-se favoráveis à proposição. Em votação, a Moção foi aprovada 
por unanimidade de votos. A seguir, o Presidente suspendeu a sessão por 10 
minutos para proceder à entrega da moção aos homenageados. Franqueada a 
palavra, o Secretário de Saúde, Sr. Wander Bonelli, a Chefe do Centro de 
Saúde “Vital Brazil”, Sra. Michele Longo, e a Chefe da Vigilância 
Epidemiológica, Sra. Maria de Lourdes Cordeiro Santana, manifestaram-se em 
nome da equipe, tecendo comentários acerca da vacinação e para render 
agradecimentos. Decorrido o prazo, o Presidente reabriu a sessão. Por fim, o 
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 05 
de julho 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 


