
Câmara Municipal de Descalvado 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES 

Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993 
24ª Sessão Ordinária 

Data: 18 de julho 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 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................18 de julho 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 - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE 
DELIBERAÇÃO: - 76/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, sobre 
recursos advindos do Fundo Nacional de Saúde, destinados ao 
incremento temporário de custeio dos serviços de atenção primária. - 
79/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação 

orçamentária, no valor de R$ 93.526,85 (noventa e três mil, quinhentos e 
vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), que visa abranger o Fundo 
Municipal do Meio Ambiente – FMADS, para aplicação de saldos 
remanescentes do FMADS em ações no meio ambiente. - 80/22, dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que visa 
abranger a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para 
cumprimento da emenda parlamentar (Hugo Leal Melo da Silva) – 
aquisição de equipamentos para a estruturação do CRAS. - 81/22, dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais), que visa 
abranger a Secretaria de Saúde, cuja finalidade é o apoio às ações das 
equipes e os serviços de atenção primária à saúde voltados ao cuidado às 
pessoas com condições pós-COVID, conforme Portaria GM/MS n° 377/22. 



 
- 82/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação 

orçamentária, no valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais), que visa 
abranger a Secretaria de Saúde, cuja finalidade é o atendimento a 
atenção à saúde da população para procedimentos no MAC (Plano 
Orçamentário COVID-19). - 83/22, dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 3.436,64 (três 
mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), que 
visa abranger a Secretaria de Saúde, para incremento excepcional do 
financiamento federal do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica. - 84/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil 
reais), que visa abranger a Divisão de Trânsito, para compra de material 
para a execução de emenda impositiva. - 85/22, dispõe sobre a abertura 

de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 
14.250,58 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e oito 
centavos), que visa abranger a Secretaria de Saúde, para a classificação 
correta da gratificação de servidor. II - PROPOSITURAS LIDAS E A 
SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: - 323/22, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine 

ao setor competente a instalação de academia ao ar livre no Bairro Costa 
Verde, em benefício da saúde e do bem-estar dos moradores daquela 
região. - 324/22, reitera pedido ao Prefeito Municipal e à Secretaria de 

Saúde para que realizem estudos voltados à implantação de uma “Casa 
do Diabético”, na busca de oferecer acolhimento e atendimento 
especializado a estas pessoas em nossa cidade. - 325/22, solicita ao 

Prefeito Municipal o pagamento de gratificação a todos os profissionais da 
saúde que atuam no combate à pandemia de COVID-19, em virtude dos 
relevantes serviços prestados, principalmente nos períodos mais críticos 
desta luta, visto que graças ao trabalho incansável deles muitas vidas 
foram salvas. DANIEL BERTINI Indicação: - 326/22, reivindica ao Chefe 

do Poder Executivo a adoção das medidas necessárias visando à 
abertura do Centro de Lazer do Trabalhador – CLT no Jardim Albertina, 
dentre elas a manutenção da iluminação, de modo que os moradores 
possam usufruir daquele espaço. ISMAEL FRANCESCHINI Indicação: - 
327/22, pede ao Poder Executivo a construção de calçadas ecológicas na 

Praça “Arlindo Mazola”, no Jardim Albertina, visto que naquele local os 
cidadãos precisam caminhar pelo leito da rua, lado a lado com os carros e 
é iminente o risco de acidentes. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicação: - 328/22, solicita à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo 

que disponibilize profissionais aptos a ministrarem aulas das principais 
modalidades esportivas nos bairros, utilizando-se dos espaços públicos, 
tais como os CLT’s, quadras, campos de futebol e até mesmo as praças, 
onde são possíveis realizar atividades físicas, visando ao bem-estar da 
população. MIR VALENTIM Requerimento: - 53/22, requer ao Prefeito do 

Município providências visando ao efetivo cumprimento do art. 106 – D, 
§6º, da Lei Municipal n.º 4034/2016, de modo que os documentos nele 
previstos sejam enviados a este Legislativo para o cumprimento do papel 
fiscalizatório, inerente à função de vereador. Indicação: - 329/22, indica 

ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine a 
revitalização da rotatória localizada no Bairro Recanto dos Ipês I, na 
confluência da Avenida Descalvado com a Rua Pedro Fuzaro, conforme 
especifica. MARCELO FIGUEIREDO Indicações: - 330/22, pede ao 

Poder Executivo a instalação de ponto de ônibus com cobertura e 



assentos na Rua Abílio Franco de Lima, ao lado do “Mercado do 
Tamanduá”, oferecendo à população que aguarda o transporte público 
maior segurança e comodidade. - 331/22, reivindica à Prefeitura 

Municipal, por meio das Secretarias de Educação e Cultura e de Esportes, 
Lazer e Turismo, que promova uma semana de recreação contemplando 
o período de férias escolares, com atividades voltadas para crianças e 
adolescentes, conforme especifica. - 332/22, sugere ao Chefe do 

Executivo a instalação de um ecoponto no Bosque do Tamanduá, 
especificamente em terreno de propriedade da Municipalidade na Rua 
Indalécio Calza, com intuito de oferecer um local adequado para que a 
população faça o descarte de materiais inservíveis. REINALDO 
RODRIGUES DA CRUZ Indicações: - 333/22, pede ao Chefe do Poder 

Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, a disponibilização de 
transporte coletivo periódico dos assentamentos rurais para o perímetro 
urbano e vice-versa, em atendimento aos anseios dos cidadãos que lá 
residem, para que tenham maior facilidade de locomoção. - 334/22, 

encaminha ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, 
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal do 
Município de Descalvado e dá outras providências. VAGNER BASTO 
Indicações: - 335/22, reivindica ao Prefeito Municipal e à Assessoria de 

Imprensa a intensificação na divulgação das vagas de empregos 
existentes no Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT, de modo a 
facilitar o recrutamento por parte das empresas e, paralelamente, a 
recolocação no mercado de trabalho de pessoas que estejam 
desempregadas. - 336/22, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de 

Saúde que promovam um mutirão da saúde contemplando um bairro da 
cidade a cada mês, com atendimento médico geral, exames e 
especialidades como: dentista, psicólogo e terapeutas, de modo a 
oferecer à população a oportunidade de cuidar da saúde. - 337/22, indica 

ao Prefeito Municipal, senhor Antonio Carlos Reschini, e ao Secretário 
Municipal de Educação e Cultura, Prof.º Marco Antonio Pratta, a 
promoção de ações culturais e musicais no período de recesso escolar, 
com o objetivo de levar arte e entretenimento às crianças e adolescentes. 
 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Pastor Adilson Gonçalves; Vagner 
Basto; Luis Ismael Franceschini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Mir 
Valentim; Dr. Marcelo Figueiredo; Jacaúna Rodrigues de Lima; Argeu 
Donizetti Reschini; e, por fim, Luiz Antonio do Pinho. 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 EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE 
DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO EM REGIME 
DE URGÊNCIA ESPECIAL: o Vereador Vagner Basto, por questão de 

ordem, requereu regime de urgência especial para votação do Projeto de 
Lei n.º 80/22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura 
de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que visa abranger a 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para cumprimento da 
emenda parlamentar (Hugo Leal Melo da Silva) – aquisição de 



equipamentos para a estruturação do CRAS, prestando, para tanto, as 
devidas justificativas. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os 
vereadores se inscreverem a favor ou contra o referido pedido. Ninguém 
se manifestou. Em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade de 
votos. A seguir, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os 
vereadores se inscreverem a favor ou contra o projeto. Da mesma forma, 
ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto n.º 80/22 foi aprovado por 
unanimidade de votos, em regime de urgência especial. PROJETO DE 
LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, 
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 12/22, de autoria do Vereador 

Mir Valentim, institui o Programa e o Selo Empresa Parceira de 
Descalvado e dá outras providências. Em discussão, o autor fez uso da 
palavra para explicar o projeto de sua autoria, e concedeu aparte ao Edil 
Vagner Basto, a favor. Não havendo mais oradores inscritos, o Projeto n.º 
12/22 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade de votos pelo 
Soberano Plenário. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO: - 05/22, de autoria do Vereador Mir Valentim, dispõe sobre 

a instituição do Projeto “Câmara Contra as Drogas” no âmbito do Poder 
Legislativo de Descalvado, que consiste em palestras para alunos da rede 
pública e particular do ensino fundamental e médio, instituições de ensino 
superior, associações, instituições, organizações não governamentais, 
entidades filantrópicas e afins, com a finalidade de conscientizá-los e 
orientá-los sobre os malefícios causados pelo uso de drogas ilícitas, 
conforme especifica. Em discussão, o autor prestou esclarecimentos 

sobre o projeto. Em votação, o Projeto de Decreto Legislativo n.º 05/22 foi 
aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM 
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 06/22, de autoria do Vereador 

Pastor Adilson Gonçalves, concede título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Pastor Fernando Júnior Andreghetto. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em votação, o referido Projeto de Decreto foi 
aprovado por unanimidade de votos. PROJETOS DE LEI DO 
EXECUTIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM 
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n.º 55/22, dispõe 

sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 177.236,03 
(cento e setenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e três centavos) 
e visa abranger o Gabinete do Prefeito no atendimento ao Convênio 
celebrado entre a Companhia de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo e a Prefeitura do Município de Descalvado para implantação e 
operação do posto Poupatempo Descalvado. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 55/22 foi aprovado por 
unanimidade de votos. Projeto de Lei n.º 75/22, dispõe sobre a abertura 

de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, 
tratando-se de recurso advindo do Fundo Nacional de Saúde, com a 
finalidade de aquisição de equipamentos para as unidades básicas de 
saúde. Em discussão, ninguém fez uso da palavra. Em votação, o Projeto 
de Lei n.º 75/22 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE 
LEI DO PODER LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 13/22, de autoria 

do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado o Dia Municipal de Atenção aos 
Portadores de Hidrocefalia, a ser realizado, anualmente, no dia 25 de 



outubro. Em discussão, ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto de 
Lei n.º 13/22 foi aprovado por unanimidade de votos. Pontofinalizando, o 
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 
25 de julho 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 


