
Câmara Municipal de Descalvado 

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

31ª Sessão Ordinária 
Data: 05 de setembro 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 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................05 de setembro 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 Mir Valentim para ler um trecho da Bíblia 
sagrada. Na sequência, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o 
pequeno expediente. 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 22/22, da Contadora da Câmara 
Municipal, sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete financeiro do mês 
de agosto do corrente exercício, referente às contas deste Legislativo. II - 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE DELIBERAÇÃO: - 
101/22, dispõe sobre alteração da Lei Municipal n.º 4.708, de 28 de novembro de 
2021, visando à correção de erro material em relação à metragem e ao valor 
atribuído à avaliação do imóvel doado à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 
III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE 
DELIBERAÇÃO: - 24/22, de autoria do Vereador Daniel Bertini, reconhece e 
declara de utilidade pública municipal a “Associação Artística e Cultural de 
Descalvado”. IV – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADO 
DE DELIBERAÇÃO: - 08/22, de autoria do Vereador Marcelo Figueiredo, 
concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Tenente Coronel da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, senhor Adriano Daniel. V – MOÇÃO DE 
APLAUSOS E RECONHECIMENTO CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 
07/22, de autoria do Vereador Luiz Antonio do Pinho, expressa aplausos e 
reconhecimento aos servidores que compõem a equipe da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pelos relevantes e constantes serviços 
prestados à população local. VI - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM 
ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES Indicações: - 403/22, 
encaminha ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, 
anteprojeto de lei que dispõe sobre a inclusão da educação ambiental 
humanitária em bem-estar animal no projeto político pedagógico das unidades 
escolares do Município de Descalvado, e dá outras providências. - 404/22, pede 



ao Poder Executivo a adoção de medidas que visem à valorização profissional 
dos artesãos em Descalvado, promovendo a reativação da feira de artesanato 
nas imediações da FEPASA, para exposição e comercialização dos produtos 
que traduzem a origem e a essência da nossa população, conforme especifica. - 
405/22, reivindica ao Prefeito Municipal esforços visando à implantação de 
projeto para a modernização da iluminação pública do Município de Descalvado, 
através da substituição das lâmpadas antigas por LED, visando maior 
economicidade e segurança. CARLINHOS TURMEIRO Indicação: - 406/22, 
indica ao Poder Executivo a realização de limpeza e a capinação do mato no 
terreno situado na Avenida Pio XII, no Bairro São Sebastião, ao lado da 
“Marmoraria Descalvado”, tendo em vista os transtornos causados aos 
moradores e às empresas situadas naquela região. ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: - 407/22, reivindica à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – SEMARH que efetue os serviços de interligação do esgoto dos bairros 
Bela Vista e Recanto dos Cisnes à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, 
reduzindo os impactos ambientais e os transtornos causados pelo mau cheiro 
aos moradores daquela região. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Requerimento: - 66/22, requer à CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz 
providências quanto à iluminação da Rua Dr. Hugo Pereira de Abreu (imediações 
do nº 1790), pois há um trecho em que existem seis postes com lâmpadas 
queimadas que precisam ser substituídas. O mesmo acontece na rotatória do 
bairro São Cristóvão, próximo ao Cemitério Municipal. Indicação: - 408/22, pede 
à Prefeitura Municipal a extensão do prazo da Lei n.º 4.534/2021, que instituiu o 
programa de recuperação de créditos do Município de Descalvado por meio do 
parcelamento especial II de dívida ativa tributária e não tributária e desconto de 
juros e multa. MIR VALENTIM Indicações: - 409/22, solicita ao Poder Executivo 
tratativas junto à empresa que presta o serviço de transporte público, para que 
inclua uma rota ou altere o itinerário, de modo que não comprometa o horário de 
entrada dos alunos da E.E. “José Ferreira da Silva” no período noturno e da 
manhã. - 410/22, indica ao Prefeito Municipal a instalação de placas de 
identificação de Áreas de Preservação Permanente (APP), visando alertar à 
população de que o local é protegido por lei e possui função ambiental de 
preservação, sendo vedada a supressão de vegetação, promoção de edificações 
sem o devido licenciamento ou autorização do órgão competente. MARCELO 
FIGUEIREDO Indicações: - 411/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a 
aquisição de bebedouros para que sejam disponibilizados nos eventos 
promovidos pela Municipalidade em locais públicos, tais como as praças, de 
forma que todas as pessoas possam participar, sem que haja a preocupação 
financeira de comprar água, conforme especifica. - 412/22, pede ao Prefeito do 
Município, senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao setor competente a 
limpeza do canteiro central e do entorno das árvores na Avenida Coronel Arthur 
Whitaker, nas imediações do Supermercado Galícia. REINALDO RODRIGUES 
DA CRUZ Indicação: - 413/22, reivindica ao Secretário de Educação e Cultura, 
Prof. Marco Antonio Pratta, a reforma das caixas de areia de todas as escolas de 
educação infantil de nosso município, em benefício das crianças que frequentam 
estas instituições. VAGNER BASTO Indicações: - 414/22, solicita ao Prefeito 
Municipal que, conjuntamente com o setor de trânsito, adote medidas a fim de 
conferir mais segurança e fluidez ao tráfego de veículos nas Ruas Pedro de 
Alcântara Camargo, Antonio Bianchi e 28 de Fevereiro, na região das escolas 
CEDESC e “Monsenhor José Canônico”, uma vez que a constante presença de 
caminhões de grande porte nestes trechos traz riscos às crianças destas 
instituições. - 415/22, sugere ao Prefeito Municipal, senhor Antonio Carlos 
Reschini, que realize convênio com o DETRAN, para que os pagamentos das 
multas recebidas em outras localidades do Estado de São Paulo, por veículos 
licenciados em Descalvado, sejam enviados para o nosso Município. - 416/22, 
reivindica ao Poder Executivo que estabeleça contato com o Governo do Estado 
para que Descalvado passe a integrar o Programa “São Paulo Amigo do Idoso” 
e, dentre outras medidas, seja implementado no Município um “Centro Dia Amigo 



do Idoso”, em benefício dessa camada de nossa população que merece todo 
nosso respeito e atenção.  
 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Jacaúna Rodrigues de Lima; Daniel Bertini; 
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Pastor Adilson Gonçalves; Mir Valentim; Dr. 
Marcelo Figueiredo; e, por fim, Ismael Franceschini. 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 PODER LEGISLATIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM 
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Daniel Bertini requereu regime 
de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 24/22, de sua autoria, 
que reconhece e declara de utilidade pública municipal a “Associação Artística e 
Cultural de Descalvado”. 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 
Presidente novamente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores 
pronunciarem-se a favor ou contra a matéria. O Vereador Ismael Franceschini 
manifestou-se a favor do projeto. Ato contínuo, o Vereador Reinaldo Rodrigues 
da Cruz também se pronunciou a favor. Por fim, o Vereador Vagner Basto 
manifestou-se favorável. Em votação, o Projeto n.º 24/22 foi aprovado por 
unanimidade de votos.  PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO 
APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA VOTAÇÃO: 
Projeto de Lei n.º 98/22, institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos 
(PMRS) e dá outras providências. Em discussão, ninguém se manifestou. Em 
votação, o Projeto n.º 98/22 foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de 
Lei n.º 100/22, 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 – repasse do Deputado Léo Oliveira. Em discussão, o 
Vereador Vagner Basto manifestou-se a favor do projeto. Em votação, o Projeto 
n.º 100/22 foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo para ser 
tratado, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada, 
excepcionalmente, no dia 06 de setembro de 2022, terça-feira, com início às 
17:00 horas, e 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 


