
Câmara Municipal de Descalvado 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES 

Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993 
37ª Sessão Ordinária 

Data: 17 de outubro de 2022, segunda-feira, 
 com início previsto para as 19:00 horas 

 

Nesta sessão ordinária não esteve presente o Vereador Carlinhos Turmeiro.   

 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................17 de outubro de 2022 
PRESIDENTE..................................Pr. Adilson Gonçalves 
1º SECRETÁRIO:-............................Vagner Basto 
2º SECRETÁRIO:- ..........Reinaldo Rodrigues da Cruz (Reinaldo Ninja) 
VEREADORES PRESENTES: 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. 
VEREADOR AUSENTE: Carlinhos Turmeiro. 

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 - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: 
- 110/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotação 
orçamentária, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que visa abranger a 
Divisão de Trânsito para o remanejamento de emenda impositiva do Vereador 
Reinaldo Rodrigues da Cruz para a construção de ponto de ônibus no Bairro 
Bosque do Tamanduá. - 111/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
suplementar a dotação orçamentária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
que visa abranger a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, visando ao 
remanejamento de emenda impositiva do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz 
para aquisição de bebedouro industrial. II – PROPOSITURAS LIDAS E A 

SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES Indicações: - 
472/22, indica à SELT – Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo que promova 
um campeonato de futebol society feminino, como forma de incentivar a prática 

esportiva entre as mulheres do Município de Descalvado. - 473/22, 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 de melhorar o aspecto 
visual de nosso Município. - 474/22, reivindica ao Poder Executivo esforços junto 
à empresa prestadora dos serviços de transporte coletivo urbano em 
Descalvado, para que passe a oferecer “passe livre” aos diabéticos, conforme 
especifica. DANIEL BERTINI Indicação: - 475/22, encaminha ao Chefe do 
Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei que acresce 

parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 2.968, de 22 de dezembro de 2.008, 
autorizando o Executivo a reduzir, em 02 (duas) horas, a jornada de trabalho dos 
servidores públicos municipais com deficiência, objetivando estender esse direito 



ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependentes com deficiência, na forma 
que especifica. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA Indicação: - 476/22, solicita 
ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, a aquisição de um 
caminhão munck para atender a demanda das secretarias do nosso Município, 

visando a melhoria na qualidade dos serviços públicos. MIR VALENTIM 
Requerimento: - 70/22, requer ao Poder Executivo informações no tocante ao 
atraso na divulgação dos empenhos no Portal Transparência da Prefeitura 
Municipal, haja vista que a última atualização foi realizada em julho do corrente 

exercício. Indicação: - 477/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo que tome as 
medidas cabíveis visando ao reforço da fiscalização, por parte da Vigilância 
Sanitária, quanto a comercialização de cigarros eletrônicos que está proibida 
pela ANVISA, em virtude dos danos que o uso dos dispositivos eletrônicos causa 
à saúde, conforme especifica. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicações: 
- 478/22, reivindica ao Prefeito Municipal que determine ao setor de obras e 
serviços públicos a elaboração de um projeto para iluminação e calçamento com 
bloquetes da praça existente no Bairro Portal dos Coqueiros, cuja execução da 
obra se dará por meio da emenda parlamentar no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), destinada pelo Deputado Federal Carlos Sampaio. - 479/22, 
pede ao Chefe do Poder Executivo a instalação de aparelhos de academia ao 
livre nos bairros da cidade, utilizando-se de emenda parlamentar destinada pelo 

Deputado Federal Carlos Sampaio, no valor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), com o intuito de oferecer opções para a pratica de atividade 
física, essencial para a saúde e o bem-estar da população, conforme especifica. 
VAGNER BASTO Indicações: - 480/22, pede ao Prefeito Municipal que 
determine a abertura do Viveiro Municipal aos sábados, ao menos uma vez por 
mês, para que as pessoas que trabalham durante a semana possam retirar as 
mudas no seu dia de folga. - 481/22, indica ao Chefe do Poder Executivo a 
criação do Conselho Municipal de Proteção à Mulher Vítima de Violência 
Doméstica, composto por profissionais treinados para oferecer apoio e 
orientação nas áreas jurídica e da saúde a todas as vítimas, conforme especifica. 
- 482/22, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que façam um projeto de 

revitalização, incluindo o fechamento com alambrados, de toda a área verde 
existente no Bairro Bosque do Tamanduá, de modo que aquele espaço, que hoje 
causa tantos transtornos aos moradores, possa ser utilizado para o lazer da 
comunidade.  
 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Daniel Bertini; Dr. Marcelo Figueiredo; Mir 
Valentim; Jacaúna Rodrigues de Lima; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Pastor 
Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti Reschini; Vagner Basto; 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 

 
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, EM ÚNICA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: o Vereador Reinaldo 
Rodrigues da Cruz, por questão de ordem, requereu regime de urgência especial 
para votação dos Projetos de Lei n.º 110/2022, que dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional suplementar a dotação orçamentária, no valor de R$ 12.000,00 
(doze mil reais), que visa abranger a Divisão de Trânsito para o remanejamento 
de emenda impositiva do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz para a 
construção de ponto de ônibus no Bairro Bosque do Tamanduá, e Projeto de Lei 
n.º 111/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a 

dotação orçamentária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que visa abranger 
a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, visando ao remanejamento de 



emenda impositiva do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz para aquisição de 
bebedouro industrial. Aberta a palavra, ninguém se manifestou. Em votação, 
todos os vereadores presentes aprovaram por unanimidade de votos o pedido. A 
seguir, o 1º Secretário, Vereador Vagner Basto, fez a leitura dos pareceres dos 
projetos. Ato contínuo, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os 
vereadores se inscreverem a favor ou contra os projetos em referência. O 
Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz se manifestou favorável a ambas as 
proposituras. Em votação, os Projetos de Lei n.º 110/22 e 111/2022 foram 

aprovados por unanimidade de votos dos edis presentes, em regime de urgência 
especial.  PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES PRESENTES, SEM 
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n.º 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. Em fase 
de discussão, ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 101/22 
foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Projeto de 
Lei n.º 102/22, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor 
de R$ 2.773, 17 (dois mil, setecentos e setenta e três reais e dezessete 
centavos) e visa abranger a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, 

Obras e Serviços Públicos, com o objetivo de baixa da devolução realizada em 
15 de outubro de 2021, referente ao convênio – contrato de repasse nº 
890544/2019 - recape da Avenida Bom Jesus. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 102/22 foi aprovado por 
unanimidade de votos dos edis presentes. PROJETO DE LEI DO PODER 
LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS EDIS 
PRESENTES, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 25/2022, de 
autoria do Vereador Mir Valentim, insere no Calendário Oficial de Eventos do 
Município de Descalvado o “Dia Municipal de Combate ao Cigarro Eletrônico”, a 
ser realizado, anualmente, no dia 31 de maio. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 25/22 foi aprovado por unanimidade 
de votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo para ser tratado, o 

Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada, 
excepcionalmente, no dia 24 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 


