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Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993 
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Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.  

 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................19 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 Ismael Franceschini 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 24/22, da Contadora da 

Câmara Municipal, sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete 
financeiro do mês de agosto com atualizações das dotações do corrente 
exercício, referente às contas deste Legislativo. II - PROJETOS DE LEI 
DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 103/22, dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 952.962,98 (novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e 
sessenta e dois reis e noventa e oito centavos), que visa atender à 
Secretaria de Saúde para serem aplicados em ações da atenção básica 
em saúde. - 104/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 

à dotação orçamentária, no valor de R$ 565.000,00 (quinhentos e 
sessenta e cinco mil reais), que visa atender à Secretaria de Saúde para 
serem aplicados em exames de média e alta complexidade (endoscopia, 
colonoscopia e ressonância magnética). - 105/22, dispõe sobre a abertura 

de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), que visa abranger a Secretaria de Educação e 
Cultura, destinando-se a melhorias nas dependências da Escola Municipal 
“Professora Dirce Sartori Serpentino”. III – PROPOSITURAS LIDAS E A 
SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: - 417/22, pede ao Prefeito do Município que estude a 

possibilidade da construção de uma ciclovia na Avenida Independência, a 



fim de criar espaço adequado para que os ciclistas possam praticar o 
esporte com segurança, uma vez que o número de adeptos está 
crescendo muito em nosso Município e referida via é muito usada para tal 
finalidade. - 418/22, reitera pedido ao Prefeito do Município, senhor 

Antonio Carlos Reschini, para que tome providências quanto à iluminação 
pública das entradas da cidade e dos trevos de acesso, a fim de oferecer 
maior segurança à população e melhorar o aspecto visual de nosso 
Município. - 419/22, reitera solicitação ao Chefe do Poder Executivo para 

a implantação da Guarda Civil Municipal em Descalvado, com o objetivo 
de reforçar a segurança da nossa população e do patrimônio público. 
CARLINHOS TURMEIRO Indicação: - 420/22, solicita ao Prefeito 

Municipal que determine a realização dos serviços de tapa-buracos na 
Rua Milton Timóteo do Amaral, na altura do n.º 374, no Jardim do Lago, 
visando maior segurança no trânsito de veículos e pedestres, conforme 
especifica. DANIEL BERTINI Indicação: - 421/22, encaminha ao Chefe 

do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei 
que dá nova redação ao artigo 3º da Lei nº 3.904, de 27 de fevereiro de 
2.015, que institui o programa de auxílio transporte aos cursos 
profissionalizantes, universitários e pré-vestibulares a alunos residentes 
no Município de Descalvado. ISMAEL FRANCESCHINI Indicação: - 
433/22, pede ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos 

Reschini, a edificação de uma praça na área institucional existente no 
Jardim Ricardo César, uma vez que não há espaço adequado para o lazer 
e entretenimento dos moradores daquele bairro. JACAÚNA RODRIGUES 
DE LIMA Indicação: - 422/22, reivindica ao setor de obras e serviços 

públicos a colocação de cascalhos em trecho da Rua das Hortênsias que 
não dispõe de asfaltamento, na parte alta do Parque Universitário, como 
forma de minimizar os problemas com a poeira no tempo seco e a 
enxurrada de lama que desce até o Parque Morada do Sol nos dias de 
chuva. MIR VALENTIM Indicações: - 423/22, sugere ao Poder Executivo 

que, por meio das Secretarias de Saúde e de Educação e Cultura, sejam 
promovidas campanhas de conscientização sobre os riscos do uso do 
cigarro eletrônico, sobretudo ao público jovem, principal faixa etária que 
vem sofrendo com a dependência e os danos causados pelo dispositivo 
eletrônico, cuja comercialização, inclusive, é proibida. - 424/22, solicita ao 

Prefeito Municipal que determine a colocação de raspas de asfalto na Rua 
Umberto Vanderlei de Morais e demais vias públicas da área designada 
como Granja New Orleans, com o intuito de melhorar as condições para o 
trânsito de veículos. MARCELO FIGUEIREDO Indicações: - 425/22, 

reitera pedido à Prefeitura Municipal para a realização de manutenção e 
poda de árvores na área verde situada às margens da Rua Vicente 
Serpentino, no Bairro São Sebastião, para a segurança dos moradores e, 
também, das pessoas que por lá transitam, uma vez que o mato já invade 
a via pública e atinge a fiação elétrica. - 426/22, reivindica à Secretaria de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos providências quanto ao esgoto na 
Avenida Guerino-Oswaldo, nas imediações da residência de nº 1950, uma 
vez que o entupimento da rede vem causando intenso mau cheiro 
naquelas imediações e, inclusive, está invadindo o interior de algumas 
residências, gerando uma série de transtornos àqueles moradores. - 
427/22, solicita ao Prefeito do Município que determine à Secretaria de 

Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a realização 
de operação tapa-buracos na Rua Carlos Pulici, próximo ao seu 
cruzamento com a Avenida Maestro Francisco Todescan, uma vez que as 
condições ruins do pavimento no trecho oferecem riscos aos cidadãos que 



por ali transitam. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicações: - 
428/22, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos 

Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a colocação de lixeira nos 
passeios públicos, conforme especifica. - 429/22, reitera à Secretaria de 

Educação e Cultura pedido para melhorias no CAIC “Dr. Cid Muniz 
Barreto” e na EMEI “Prof.ª Therezinha Machado”, tais como a instalação 
de câmeras de segurança e toldos nos portões de entrada, em benefício 
dos alunos e funcionários da unidade escolar. VAGNER BASTO 
Indicações: - 430/22, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de 

Educação e Cultura que deem início a um projeto de construção de um 
Centro de Educação Infantil – CEI (creche), no Bairro Recanto dos Ipês, 
objetivando atender à demanda de crianças daquela região, conforme 
especifica. - 431/22, requer ao Chefe do Poder Executivo a realização da 

coleta seletiva do lixo, separando os resíduos orgânicos e recicláveis, a 
fim de diminuir os impactos ao meio ambiente e tornar o nosso Município 
uma referência em sustentabilidade. - 432/22, reivindica ao Poder 

Executivo a criação de um novo Distrito Industrial em área situada à 
margem da Rodovia SP-215, em frente à entrada do Distrito Industrial 
“Cosmo Fuzaro”, para que novas empresas se instalem em nosso 
Município, gerando novos empregos e renda à população.  
 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Jacaúna 
Rodrigues de Lima; Carlinhos Turmeiro; Dr. Marcelo Figueiredo; Vagner 
Basto; Argeu Donizetti Reschini; Ismael Franceschini; 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 PODER EXECUTIVO 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 105/22, 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), que visa abranger a Secretaria de Educação e Cultura, 
destinando-se a melhorias nas dependências da Escola Municipal 
“Professora Dirce Sartori Serpentino”, prestando, para tanto, as devidas 
justificativas. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para 
manifestações sobre o pedido. Ninguém se manifestou. Em votação, 
todos aprovaram por unanimidade de votos o pedido de regime de 
urgência especial. A seguir, o 1º Secretário fez a leitura dos pareceres. 
Ato contínuo, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os 
vereadores se inscreverem a favor ou contra o projeto. O Vereador Ismael 
Franceschini manifestou-se a favor do projeto, com aparte do Vereador 
Daniel Bertini, também favorável. Em votação, o Projeto n.º 105/22 foi 
aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO PODER 
EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O 

Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz solicitou regime de urgência 
especial para votação do Projeto de Lei n.º 104/22, de autoria do Poder 

Executivo, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à 



dotação orçamentária, no valor de R$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta 
e cinco mil reais), que visa atender à Secretaria de Saúde para serem 
aplicados em exames de média e alta complexidade (endoscopia, 
colonoscopia e ressonância magnética), prestando, para tanto, as devidas 
justificativas. Aberta a palavra, ninguém se manifestou sobre o pedido. Em 
votação, todos aprovaram por unanimidade de votos o pedido de regime 
de urgência especial. Na sequência, o 1º Secretário fez a leitura dos 
pareceres. Após, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os 
vereadores se inscreverem a favor ou contra o projeto. O Vereador Argeu 
D. Reschini manifestou-se favorável à matéria. Em votação, o Projeto n.º 
104/22 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO 
LEGISLATIVO APROVADO PELA MAIORIA, EM ÚNICA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO: - 23/22, de autoria do Vereador Vagner Basto, dando nova 
redação ao caput e ao parágrafo 5º do artigo 1º da Lei nº 4.069, de 15 de 

março de 2.017, que cria a gratificação por desempenho de atividade 
delegada, nos termos que especifica, a ser paga aos militares do estado 
que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por 
força de convênio a ser celebrado com o Município de Descalvado. Em 
discussão, o Vereador Vagner Basto usou da palavra para encaminhar 
sua propositura à votação, e concedeu aparte ao Vereador Reinaldo 
Rodrigues da Cruz, também a favor. A seguir, o Vereador Daniel Bertini 
manifestou-se contra a matéria. Em votação, o Projeto de Lei n.º 23/22 foi 
aprovado com votos favoráveis dos Vereadores Luiz Antonio do Pinho, Dr. 
Marcelo Figueiredo, Argeu Donizetti Reschini, Jacaúna Rodrigues de 
Lima, Mir Valentim, Ismael Franceschini, Carlinhos Turmeiro, Reinaldo 
Rodrigues da Cruz e Vagner Basto. Já o Vereador Daniel Bertini votou 
contra o projeto. Sendo assim, o Projeto n.º 23/22 foi aprovado pela 
maioria. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente informou que 
a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 26 de setembro de 
2022, segunda-feira, com início às 19:00 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 


