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Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.  

 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................10 de outubro 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; 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 – CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - O Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, por meio da Unidade Regional de Araraquara, encaminhou à 
Câmara Municipal, por meio eletrônico, o processo no qual decidiu emitir 
parecer prévio favorável às contas da Prefeitura Municipal de Descalvado 
do exercício financeiro de 2020. Agora, as contas serão julgadas pela 
Câmara Municipal, nos termos do artigo 209 ao 211 do Regimento 
Interno. - Ofício da Associação dos Funcionários Públicos do Município de 
Descalvado, manifestando indignação pelo fato de a Prefeitura Municipal 
ter apresentado o Projeto de Lei n.º 109/22, que, segundo a entidade, 
beneficia alguns servidores, em prejuízo da grande maioria dos servidores 
públicos municipais. II - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO 
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 107/22, estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Descalvado para o exercício financeiro de 2023, 
em R$ 194.570.000,00 (cento e noventa e quatro milhões, quinhentos e 
setenta mil reais), compreendendo o orçamento fiscal dos Poderes 
Executivo, Legislativo e dos Fundos do Município (tramitação anexa). - 
108/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de 

R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e visa abranger a Secretaria de 
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, com o 
objetivo de atender à execução de Obras de Reforma do prédio público 
que abriga o Pelotão de Descalvado do 38º Batalhão da Polícia Militar - 
109/22, dispõe sobre a valorização salarial da categoria dos profissionais 



da saúde que especifica, altera a lei Municipal nº 3.278, de 28 de abril de 
2010.  III - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE 
DELIBERAÇÃO: - 28/22, de autoria do Vereador Ismael Fraceschini, 

insere no calendário oficial de eventos do Município de Descalvado o “Dia 
Municipal do Terço dos Homens”, a ser realizado, anualmente, no dia 08 
de setembro. IV – MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO 
CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 08/22, de autoria do Vereador 

Pastor Adilson Gonçalves, expressa aplausos e reconhecimento aos 
servidores que compõem a equipe da Secretaria Municipal de Esportes, 
Lazer e Turismo, pela dedicação e comprometimento constantes nos 
serviços prestados à população local. V – PROPOSITURAS LIDAS E A 
SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: - 459/22, indica ao Prefeito Municipal a realização de um 

estudo visando a inclusão dos profissionais de odontologia no Projeto de 
Lei nº 109/22, que prevê a valorização salarial da categoria dos 
profissionais de saúde, conforme especifica. - 460/22, reitera ao setor de 

obras e serviços públicos pedido de construção de calçamento no entorno 
da área verde localizada no bairro Campo Belo, como forma de evitar o 
crescimento do mato e o depósito de entulhos, que prejudicam o trânsito 
de pedestres e causam transtornos aos moradores daquela região. 
CARLINHOS TURMEIRO Indicação: - 461/22, requer à Prefeitura 

Municipal que notifique à CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz 
para que tome providências com relação as lâmpadas que ficam acesas 
durante o dia, situadas ao longo da Perimetral Cesar Martinelli e no trecho 
da Avenida Guerino Oswaldo – próximo a Desvel Veículos, gerando 
custos ao poder público, conforme especifica. DANIEL BERTINI 
Indicações: - 462/22, pede ao setor de trânsito estudos visando à 

instalação de mais um redutor de velocidade na Rua Padre Jeremias José 
Nogueira, defronte à EMEF “Prof.ª Edna Maria do Amaral Marini”, para 
maior segurança dos alunos, funcionários e moradores daquele entorno. - 
463/22, reivindica ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, 

Obras e Serviços Públicos providências visando à realização de operação 
tapa-buracos em frente à EMEF “Prof.ª Edna Maria do Amaral Marini”, 
visto que o pavimento naquela rua está muito danificado, em prejuízo de 
quem transita por aquela região. ISMAEL FRANCESCHINI Indicações: - 
464/22, indica ao Prefeito Municipal a contratação de uma frente de 

trabalho de ao menos 300 pessoas, com direito a um salário e cesta 
básica, visando à realização dos serviços de limpeza da cidade, tendo 
como principal objetivo gerar emprego e renda e aquecer a economia 
local, conforme especifica.- 465/22, pede ao Poder Executivo a extensão 

da recomposição salarial, que está sendo concedida aos profissionais da 
saúde a partir do Projeto de Lei nº 109/22, a todos os servidores públicos 
municipais, conforme especifica. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: - 466/22, indica ao setor de obras e serviços públicos a 

manutenção do calçamento da Praça São Benedito, tendo em vista que 
alguns bloquetes estão soltos, o que dificulta e coloca em risco a 
circulação de pedestres naquele logradouro, conforme especifica. -467/22, 

sugere ao Poder Executivo municipal que faça a aquisição de um 
caminhão desentupidor de bueiros para a realização dos serviços na 
nossa cidade, com o intuito de gerar economia aos cofres públicos, uma 
vez que atualmente os serviços são realizados por terceiros. MIR 
VALENTIM Requerimento: - 68/22, requer ao Poder Executivo que 

remeta a esta Casa de Leis informações sobre os serviços de recape no 
bairro Bosque do Tamanduá e se há previsão para o início das obras, haja 



vista que foi anunciado pela administração que seria realizado este 
serviço e foram destinadas emendas parlamentares para tal finalidade. 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicações: - 468/22, pede ao setor 

municipal de trânsito que estude a viabilidade de liberar o trecho da 
Avenida Descalvado, situado entre a Rua Angelo Cerantola e a Rua João 
Vendramini, para o estacionamento de veículos pareado ao canteiro 
central e que sejam instaladas placas de “Permitido Estacionar”, nos 
moldes do que foi feito defronte ao Ginásio de Esportes, conforme 
especifica. - 469/22, reivindica ao Prefeito do Município e ao secretário de 

saúde que estudem meios para a contratação de uma fonoaudióloga para 
o atendimento de crianças com idade inferior a cinco anos na Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, uma vez que atualmente não 
há especialista para o atendimento a este público e esta é uma fase de 
suma importância para o desenvolvimento infantil. VAGNER BASTO 
Requerimento: - 69/22, requer ao Secretário de Finanças e contador da 

Prefeitura Municipal informações no tocante ao parcelamento da dívida do 
município junto à Receita Federal do Brasil e, ainda, que envie a esta 
Casa de Leis cópia, na íntegra, do referido processo, conforme específica. 
Indicações: - 470/22, indica à Secretária Municipal de Saúde a realização 

de campanha de conscientização e prevenção as doenças sexualmente 
transmissíveis nas escolas, em virtude do aumento de casos na cidade e 
região. - 471/22, solicita ao Prefeito Municipal e à Secretária de 

Administração que promovam concurso público para contratação de 
servidores, suprindo a demanda dos cargos de imediato e de reserva, 
conforme especifica. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Carlinhos Turmeiro; 
Ismael Franceschini; Vagner Basto; Luiz Antonio do Pinho; Jacaúna 
Rodrigues de Lima; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Pastor Adilson 
Gonçalves; e, por fim, Dr. Marcelo Figueiredo. 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 Mir Valentim, por questão de 
ordem, requereu regime de urgência especial para votação do Projeto de 
Lei n.º 108/22, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 

no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e visa abranger a 
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, 
com o objetivo de atender à execução de Obras de Reforma do prédio 
público que abriga o Pelotão de Descalvado do 38º Batalhão da Polícia 
Militar. Aberta a palavra, ninguém se manifestou. Em votação, todos 
aprovaram por unanimidade de votos o pedido. A seguir, o 1º Secretário, 
Vereador Vagner Basto, 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. Ninguém se manifestou. Em 
votação, o Projeto de Lei n.º 108/22 foi aprovado por unanimidade de 
votos, sem discussão e em única votação, em regime de urgência 



especial.  PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM 
ÚNICA VOTAÇÃO: - 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. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, o Projeto n.º 103/22 foi aprovado por 
unanimidade de votos. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO: - 13/2021, de autoria do Vereador Daniel Bertini, que 

concede título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Deputado Federal 
Ricardo Silva. Em discussão, o autor usou da palavra para encaminhá-lo à 
votação. A seguir, o projeto de decreto foi submetido à votação e 
aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM 
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 04/22, de autoria do Vereador 

Vagner Basto, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao 
Deputado Estadual e atual Presidente da Assembleia Legislativo do 
Estado, Sr. Carlos Eduardo Pignatari. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, o projeto de decreto foi aprovado por 
unanimidade de votos. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente 
informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 17 de 
outubro 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 


