
Câmara Municipal de Descalvado 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES 

Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993 
28ª Sessão Ordinária 

Data: 15 de agosto 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 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................15 de agosto 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; 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 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:- 97/22, dispõe sobre o piso salarial dos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias, e altera a 
Lei Municipal nº 3.278, de 28 de abril de 2010, e dá outras providências. 
III - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR 
ADILSON GONÇALVESIndicações: 373/22, reitera ao Chefe do Poder 

Executivo pedido para asfaltamento da segunda via da Avenida Antonio 
Garbuio, no trecho que ainda não dispõe de tal benfeitoria, em virtude do 
elevado fluxo de veículos e pedestres e, sobretudo, para garantir maior 
segurança ao trânsito.- 374/22, requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria 

de Assistência e Desenvolvimento Social que envidem esforços junto às 
esferas estadual e federal para a construção de mais casas populares em 
nosso Município, em prol das inúmeras famílias carentes que estão 
aguardando o benefício.- 375/22, indica ao Poder Executivo que, em 

parceria com as associações e ONG’s que possuem um trabalho voltado 
à causa animal, realizem a chipagem de animais no Município, de forma 
gratuita, com o objetivo de formar uma base de dados que auxilie nos 
cuidados com os pets.MIR VALENTIM Indicação: - 376/22, pede ao 

Poder Executivo esforços junto à Companhia Paulista de Força e Luz – 
CPFL para a colocação de iluminação na Rua Manoel Ferreira Gaio, no 
trecho compreendido entre a Rua Antonio Cirelli e a Avenida 



Independência, visto que as condições ruins da luminosidade no local 
representam riscos aos pedestres, sobretudo aos alunos do Centro 
Educacional Sesi-205, após a saída das aulas no fim do dia. LUIZ 
ANTONIO DO PINHO Indicações: - 377/22, reivindica novamente ao 

Prefeito do Município a reforma da cozinha e dos banheiros do Cemitério 
Municipal que estão em estado precário, em benefício dos funcionários 
que lá trabalham e, também, dos visitantes que eventualmente utilizam os 
sanitários, conforme especifica. - 378/22, reitera pedido à Prefeitura 

Municipal para a execução dos serviços de recapeamento asfáltico na 
Rua Cel. Arthur Whitaker, visto que é uma via de grande circulação de 
veículos e que abriga grande parte do comércio da nossa cidade. 
MARCELO FIGUEIREDO Requerimentos: - 60/22, requer à Procuradoria 

Geral do Município que envie a esta Casa de Leis a relação de todos os 
processos judiciais, cíveis e trabalhistas, ajuizados em face do Município 
de Descalvado nos últimos 20 anos, constando, inclusive, o nome dos 
advogados dos requerentes. - 61/22, pede ao PROCON-SP e à Agência 

Nacional de Petróleo - ANP a realização de fiscalização geral por equipe 
técnica junto aos postos revendedores de combustíveis em Descalvado, a 
fim de averiguar eventuais práticas abusivas contra o consumidor e a 
qualidade do combustível, conforme especifica. Indicação: - 379/22, 

reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que 
estude a criação de um Canil/Ganil Municipal, para que o Poder Público 
possa oferecer um novo espaço para abrigo e cuidado de animais em 
situação de abandono. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicações: - 
380/22, solicita ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Educação 

e Cultura, a instalação de cobertura no portão de entrada da EMEF Caic 
“Dr. Cid Muniz Barreto”, bem como a manutenção do calçamento, para 
segurança dos alunos e demais cidadãos que por ali transitam. - 381/22, 

pede ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, Prof.º Marco 
Antonio Pratta, que os portões da CEI “Prof.ª Paula Cristina Xavier”, no 
Bairro Jardim Albertina, passem a abrir às 6h30min para receber os 
alunos, em atendimento às necessidades de muitas mães cujos filhos 
frequentam aquela unidade. VAGNER BASTO Requerimentos: - 62/22, 

requer à Prefeitura Municipal que, por meio do setor competente, realize 
um levantamento das empresas que utilizam o gás natural da empresa 
“Gás Brasiliano”, bem como a capacidade de distribuição no Município de 
Descalvado. - 63/22, reivindica ao Secretário de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos que informe a esta Casa de Leis se existe um servidor 
responsável pela gestão do “Programa Município Verde/Azul – PMVA”, do 
Governo do Estado de São Paulo. Caso negativo, pede a contratação 
imediata, em virtude da relevância do projeto, conforme especifica. 
Indicação: - 382/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo que dê início ao 

processo jurídico para posse do antigo prédio do “Nosso Clube”, com o 
objetivo de criar uma unidade do “Projeto Criança” naquele espaço, com 
foco em esportes olímpicos. 
 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Dr. Marcelo Figueiredo; Ismael 
Franceschini; Luiz Antonio do Pinho; Mir Valentim; Daniel Bertini; Pastor 
Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti Reschini; Vagner Basto; Jacaúna 
Rodrigues de Lima; e, por fim, Reinaldo Rodrigues da Cruz.  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, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Daniel 

Bertini, por questão de ordem, requereu regime de urgência para votação 
do Projeto de Lei n.º 97/22, de autoria do Poder Executivo, dispondo 
sobre o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 
de Combate a Endemias, e altera a Lei Municipal nº 3.278, de 28 de abril 
de 2010, prestando, para tanto, as devidas justificativas. O Presidente 
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se manifestarem a favor 
ou contra o pedido. Ninguém se manifestou. Em votação, o pedido foi 
aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o 1º Secretário fez a leitura 
dos pareceres. Ato contínuo, o Presidente abriu prazo para os vereadores 
se inscreverem para falar a favor ou contra o projeto. Nenhum vereador 
fez uso da palavra. Em votação, o Projeto n.º 97/22 foi aprovado por 
unanimidade de votos. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM 
ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Decreto Legislativo n.º 07/22, de autoria 

do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede Título de Cidadão 
Honorário de Descalvado ao Sr. Marcelo de Madeiros Ferreira. Em fase 
de discussão, ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto de Decreto 
n.º 07/22 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETOS DE LEI DO 
LEGISLATIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM 
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n.º 14/22, de 

autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário 
Oficial de Eventos do Município de Descalvado a “Caminhada de 
Celebração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo”, a ser 
realizada, anualmente, no dia 02 de abril. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 14/22 foi aprovado por 
unanimidade de votos. Projeto de Lei n.º 15/22, de autoria do Vereador 

Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do 
Município de Descalvado a “Motociata Acelera para Cristo”, a ser 
realizada, anualmente, no mês de setembro. Em fase de discussão, 
nenhum vereador se manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 15/22 
foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO 
EXECUTIVO APROVADO PELA MAIORIA, EM ÚNICA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO: - 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. Em discussão, o Vereador Argeu Donizetti 
Reschini manifestou-se a favor da matéria, concedendo aparte ao 
Vereador Pastor Adilson Gonçalves, também favorável. A seguir, o 
Vereador Vagner Basto usou da palavra para manifestar-se a favor da 
propositura, e concedeu aparte ao Vereador Dr. Marcelo Figueiredo, 
também favorável. Em votação, os Vereadores Luiz Antonio do Pinho, Dr. 
Marcelo Figueiredo, Argeu Donizetti Reschini, Jacaúna Rodrigues de 
Lima, Vagner Basto, Carlinhos Turmeiro e Daniel Bertini votaram a favor 
do projeto. Os Vereadores Reinaldo Ninja, Ismael Franceschini e Mir 
Valentim votaram contra o projeto. Sendo assim, o referido Projeto n.º 
86/22 foi aprovado pelo voto da maioria dos vereadores. PROJETO DE 
LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, 
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO:- 16/22, de autoria do 

Vereador Marcelo Figueiredo, insere no Calendário Oficial de Eventos do 
Município de Descalvado o “Dia Municipal de Conscientização do Correto 



Descarte do Lixo e dos Entulhos”, a ser realizado, anualmente, no dia 24 
de setembro. Em discussão, nenhum vereador se inscreveu para falar 
sobre a matéria. Em votação, o Projeto n.º 16/22 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 94/22, dispõe sobre a abertura 

de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, 
para custeio das Unidades Básicas de Saúde. Em fase de discussão, 
ninguém fez uso da palavra. Em votação, o Projeto n.º 94/22 foi aprovado 
por unanimidade de votos. Projeto de Lei n.º 95/22, dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de 
R$ 2.211,79 (dois mil, duzentos e onze reais e setenta e nove centavos), 
que visa abranger a Secretaria de Saúde, através do repasse advindo do 
Ministério da Saúde, Portaria GM/MS n.º 1.981, de 28 de junho de 2022 – 
Incentivo financeiro de custeio no âmbito do Programa Saúde com 
Agente. Em discussão, ninguém se pronunciou. Em votação, o Projeto 
95/22 foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei n.º 96/22, 

dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação 
orçamentária, no valor de R$ 6.083,00 (seis mil e oitenta e três reais), que 
visa abranger a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e 
Serviços Públicos, para aquisição de semáforo. Em discussão, nenhum 
vereador fez uso da palavra. Em votação, o Projeto n.º 96/22 foi aprovado 
por unanimidade de votos. Nada mais havendo para ser tratado, o 

Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 22 
de agosto de 2022, segunda-feira, com início às 19:00 horas. Após, 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 art. 104, da Resolução n.º 01/2018.  
 
 
 

PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Presidente 

 
 
 
Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal 
 
 
Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral 


