
Câmara Municipal de Descalvado  

REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES 

Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993 
25ª Sessão Ordinária 

Data: 25 de julho de 2022, segunda-feira, 
 com início previsto para as 19:00 horas 

 
Nesta sessão ordinária não esteve presente o Vereador José Edmir 

Valentim por motivo de saúde.  

 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................25 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; Luis Ismael Franceschini; Luiz Antonio 
do Pinho (Pinho da Cabana); e Dr. Marcelo Figueiredo. 
VEREADOR AUSENTE: José Edmir Valentim 

ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos. 
  

 
O Presidente convidou o Vereador Daniel Bertini para ler um trecho da 
Bíblia sagrada. Após, informou a todos que o Vereador Mir Valentim não 
está presente nesta sessão por motivos de saúde. Na sequência, deu 
prosseguimento aos trabalhos, passando-se ao Pequeno Expediente. 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE 
DELIBERAÇÃO: - 86/22, dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 

3.278, de 28 de abril de 2010, que trata sobre o plano de cargos e salários 
do funcionalismo em geral. - 87/22, dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 12.000,00 
(doze mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, para 
implementação da segurança alimentar e nutricional na saúde. - 88/22, 

dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação 
orçamentária, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), que 
visa abranger a Divisão de Pecuária e Sanitária, para aumento no repasse 
à Entidade Latidos e Miados. II - PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 07/22, de autoria 

do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede o Título de Cidadão 
Honorário de Descalvado ao senhor Marcelo de Medeiros Ferreira. III - 
PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR 
ADILSON GONÇALVES Indicações: - 339/22, solicita à Secretaria 

Municipal de Saúde que disponibilize atendimento médico nos 
assentamentos rurais do Município, facilitando o acesso dos moradores 
das comunidades agrárias aos cuidados com a saúde. - 340/22, requer ao 



Poder Executivo, por meio do setor de comunicação da Prefeitura 
Municipal, a criação de campanha de conscientização contra o uso de 
cerol em pipas, esclarecendo sobre os perigos do material, conforme 
especifica. ARGEU DONIZETTI RESCHINI Indicação: - 341/22, sugere 

ao Poder Executivo que estude mecanismos para fazer a regularização da 
concessão de uso de sepultura no Cemitério Municipal de Descalvado, a 
exemplo do que tem sido feito nas cidades da região para evitar a 
comercialização clandestina. DANIEL BERTINI Requerimento: - 54/22, 

requer ao Prefeito do Município, senhor Antonio Carlos Reschini e ao 
Procurador, Dr. Daniel Bagatini, que enviem a esta Casa de Leis 
informações acerca do processo instaurado pelo Ministério Público sob o 
n.º 14.0250.0000037/2022-7, em 05 de julho do corrente ano, conforme 
especifica. ISMAEL FRANCESCHINI Indicação: - 342/22, solicita ao 

Prefeito Municipal a colocação de cobertura e assentos no ponto de 
ônibus situado na Rua Minas Gerais, próximo ao Supermercado Koka. 
Sugere ainda a realização de parceria com a empresas privadas para 
dotar de estrutura outros pontos, nos quais trabalhadores, estudantes e 
demais passageiros aguardam pelo transporte público. JACAÚNA 
RODRIGUES DE LIMA Requerimento: - 55/22, requer ao Secretário 

Municipal de Educação, Prof. Marco Antonio Pratta, que informe a esta 
Casa de Leis, com urgência, as razões pelas quais o tradicional desfile 
das fanfarras das escolas locais no dia 07 de setembro não será realizado 
neste ano. MIR VALENTIM Indicação: - 343/22, propõe ao Executivo 

Municipal, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, o 
desenvolvimento de ações voltadas à educação de trânsito nas escolas 
da rede municipal, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. MARCELO FIGUEIREDO Indicações: - 344/22, requer ao Poder 

Executivo que contate a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, 
empresas de telefonia e internet para que façam a manutenção da rede, 
devido à quantidade de fios caídos em certos pontos, com atenção 
especial para a Rua Maestro Francisco Todescan, nas imediações de 
igreja de Santo Antônio. - 345/22, indica ao Chefe do Poder Executivo, 

senhor Antonio Carlos Reschini, que determine a realização de um 
mutirão de limpeza no bairro Recanto dos Ipês II, com atenção especial 
para a Rua Abílio Paludetti, onde é possível notar grande quantidade de 
inservíveis, como móveis e entulhos, espalhados pela via. - 346/22, pede 

ao Prefeito do Município que desenvolva tratativas junto ao Governo do 
Estado visando à adesão ao programa “Verde Azul Digital”, cujo o objetivo 
é estimular e auxiliar as Prefeituras na elaboração e execução de políticas 
públicas estratégicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicação: - 347/22, reivindica ao 

Chefe do Poder Executivo a colocação de cestos coletores de resíduos 
nos bueiros de toda a cidade, também conhecido como “Bueiro 
Inteligente”, com o objetivo de impedir o acúmulo de lixo nas bocas de 
lobo e evitar alagamentos. VAGNER BASTO Requerimento: - 56/22, 

requer ao Secretário de Educação e Cultura, Prof. Marco Antonio Pratta, 
que envie a esta Casa de Leis informações sobre o déficit de professores 
e auxiliares efetivos na Rede Municipal de Ensino. Indicações: - 348/22, 

indica ao Chefe do Poder Executivo a criação do “IPTU Verde” em 
Descalvado, com desconto na tarifa dos contribuintes que conservarem 
áreas arborizadas em suas propriedades, bem como aqueles que 
aderirem ao sistema de energia fotovoltaica, como forma de incentivo às 
ações de preservação ambiental. - 349/22, pede ao Prefeito Municipal e ao 

Secretário de Saúde a aquisição de mais uma van adaptada para o 



transporte dos pacientes, destinada às pessoas com deficiência física, 
inclusive para os que realizam consultas, exames e tratamentos médicos em 
cidades da região.  

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Dr. Marcelo Figueiredo; Reinaldo 
Rodrigues da Cruz; Argeu D. Reschini; Daniel Bertini; Vagner Basto; 
Jacaúna Rodrigues de Lima; Ismael Franceschini; e, por fim, Pastor 
Adilson Gonçalves. 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 DOS VEREADORES PRESENTES, EM REGIME DE 
URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Argeu Donizetti Reschini requereu 
regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 89/22, de 

autoria do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo 
compromissar bem público municipal com fins à doação com encargos à 
empresa “São Carlos Indústria de Piscinas Ltda.”, na forma que 
especifica. Aberta a palavra, ninguém se manifestou. Em votação, o 
pedido foi aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, o 1º 
Secretário fez a leitura dos pareceres. 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 89/22 foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores 
presentes, em regime de urgência especial. PROJETO DE LEI DO 
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS 
VEREADORES PRESENTES, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: 

O Vereador Daniel Bertini, por questão de ordem, requereu regime de 
urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 88/22, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 140.000,00 (cento e 
quarenta mil reais), que visa abranger a Divisão de Pecuária e Sanitária, 
para aumento no repasse à Entidade Latidos e Miados. Aberta a palavra, 
ninguém se manifestou. Em votação, o pedido foi aprovado por 
unanimidade de votos. Ato contínuo, o 1º Secretário fez a leitura dos 
pareceres. 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 de Lei n.º 88/22 foi 
aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes, em regime 
de urgência especial. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO 
APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM VOTAÇÃO EM 
BLOCO: O Vereador Daniel Bertini requereu votação em bloco dos 
seguintes Projetos de Lei: n.º 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. 
Projeto de Lei n.º 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. Projeto de Lei n.º 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. Projeto de Lei n.º 
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). Projeto de Lei n.º 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. Projeto de Lei n.º 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. 
Projeto de Lei n.º 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. O Presidente submeteu à votação do Plenário o 
pedido, que foi aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, o 1º 
Secretário fez a leitura dos pareceres exarados nos referidos projetos. O 
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se 
inscreverem a favor ou contra os projetos em votação em bloco. Em 
discussão, o Vereador Ismael Franceschini manifestou-se a favor. Em 
votação em bloco, os Projetos de Lei números 76/22, 79/22, 81/22, 82/22, 
83/22, 84/22 e 85/22 foram aprovados por unanimidade de votos dos 
vereadores presentes. Pontofinalizando, o Presidente informou que a 
próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 1º de agosto 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 


