
Câmara Municipal de Descalvado 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES 

Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993 
40ª Sessão Ordinária 

Data: 07 de novembro 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 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................07 de novembro 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 - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADO DE 
DELIBERAÇÃO: - 113/22, autoriza o Poder Executivo compromissar bem 
público municipal com fins à doação com encargos à empresa “Natuu 
Suplementos Industriais e Comércio Ltda.”, na forma que especifica. II - 
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO CONSIDERADOS DE 

DELIBERAÇÃO: - 10/22, de autoria do Vereador Carlinhos Turmeiro, 
concede o Título de Cidadã Honorária de Descalvado à sra. Maria Cecília 
Queiroz Gentil. - 11/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, 
concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Pastor Júlio Cesar 
Fabiano. III – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: 
DANIEL BERTINI Requerimentos: - 71/22, requer ao Prefeito Municipal, 
senhor Antonio Carlos Reschini, que envie a esta Casa de Leis cópias das 
notas fiscais de pagamentos, empenhos, metragens, guias e edital de 
contratação alusivos às calçadas que receberam reparos em nosso 
Município. - 72/22, requer à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL que 
peça às empresas que utilizam os postes existentes em Descalvado a devida 
retirada de fios em desuso, em cumprimento à Lei Municipal nº 4.549/2021. 
ISMAEL FRANCESCHINI Indicação: - 506/22, solicita ao Poder Executivo, 
por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, a instalação da tubulação 
para escoamento das águas pluviais, bem como o asfaltamento da Rua Elda 
Zafallon Faria da Cunha, no Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, situado no 



Bairro Butiá. JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA Indicação: - 498/22, pede 
ao Setor de Obras e Serviços Públicos o calçamento da rotatória existente no 

cruzamento das Ruas Cel. Rafael Tobias, Padre Jeremias José Nogueira e 
Perimetral Cezar Martinelli, próximo ao Bairro Santa Cruz, a fim de resolver o 
problema relacionado ao mato que cresce no local, prejudicando a 
visibilidade dos motoristas. MIR VALENTIM Requerimento: - 73/22, requer 
ao Prefeito Municipal, senhor Antonio Carlos Reschini, informações sobre a 
paralisação das obras do calçamento no entorno da área de preservação do 
Recanto dos Ipês I, conforme especifica. Indicações: - 499/22, solicita à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH a 

construção de uma estação de tratamento de esgoto compacta no Bosque do 
Tamanduá, já que a estação elevatória de esgoto do bairro se encontra em 
condições ruins e já não cumpre sua função, gerando inúmeros transtornos a 
quem reside na região. - 500/22, reitera pedido ao Prefeito Municipal, por 
meio do Setor de Trânsito, para que realize a pintura de faixas de pedestres 
em todos os cruzamentos da Avenida Bom Jesus, com o intuito de oferecer 
maior segurança aos transeuntes. MARCELO FIGUEIREDO Indicação: - 
501/22, requer ao Prefeito Municipal, senhor Antonio Carlos Reschini, a 
realização de uma “Feira do Rolo Presencial”, em dia e horário a serem 
agendados, a fim de criar espaço para a compra e venda de produtos 
usados, incentivando a economia e reduzindo o impacto ambiental. 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicação: - 502/22, pede ao Secretário 
de Educação e Cultura, Prof.º Marco Antonio Pratta, que estude a 
implantação do ensino integral aos alunos da 1ª a 4ª série que frequentam a 
rede municipal, especialmente no Bairro Morada do Sol, em atendimento à 
solicitação de inúmeros familiares dos estudantes. VAGNER BASTO 
Indicações: - 503/22, requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos informações no tocante ao déficit de casas populares em 
Descalvado e, também, sobre os planos para a construção de novas 
moradias, a fim de contemplar as famílias que ainda não possuem casa 
própria. - 504/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a 
contratação de servidores para os cargos que estão em aberto na Prefeitura 
Municipal, por meio do último concurso público, com o objetivo de suprir as 
demandas dos serviços municipais, conforme especifica. - 505/22, indica ao 
Prefeito Municipal a realização de reestruturação salarial, contemplando todo 

o funcionalismo público, considerando o índice da folha de pagamentos da 
Prefeitura, atualmente de 41% e a defasagem dos vencimentos, sobretudo 
pós-pandemia.  
 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Dr. Marcelo Figueiredo; Daniel Bertini; 
Ismael Franceschini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Vagner Basto; e, por fim, 
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 pediu regime 
de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 113/22, que autoriza 
o Poder Executivo compromissar bem público municipal com fins à doação 
com encargos à empresa “Natuu Suplementos Industriais e Comércio Ltda.”, 
prestando, para tanto, as devidas justificativas. O Presidente abriu o prazo de 



30 segundos para os vereadores manifestarem-se a favor ou contra o pedido. 
Ninguém se manifestou. Em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade 
de votos. Em passo contínuo, o 1º Secretário fez a leitura dos pareceres das 
comissões competentes. Após, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos 
para os vereadores inscreverem-se a favor ou contra o projeto. O Vereador 
Vagner Basto manifestou-se favorável à propositura. Em votação, o Projeto 
de Lei n.º 113/22 foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, 
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL: O Vereador Carlinhos Turmeiro pediu regime de urgência 
especial para votação do Projeto de Decreto Legislativo n.º 10/22, de sua 
autoria, que concede Título de Cidadã Honorária de Descalvado à Sra. Maria 
Cecília Queiroz Gentil. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os 
vereadores manifestarem-se a favor ou contra o pedido. Ninguém se 
manifestou. Em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade de votos. 

Ato contínuo, o 1º Secretário fez a leitura dos pareceres das comissões 
competentes. A seguir, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os 
vereadores inscreverem-se a favor ou contra o projeto. Ninguém fez uso da 
palavra. Em votação, o Projeto de Decreto Legislativo n.º 10/22 foi aprovado 
por unanimidade de votos. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM 
ÚNICA VOTAÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador 
Vagner Basto pediu regime de urgência especial para votação do Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 11/22, de autoria do Vereador Pr. Adilson Gonçalves, 
que concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Pastor Julio 
Cesar Fabiano. O Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os 
vereadores manifestarem-se a favor ou contra o pedido. Ninguém se 
manifestou. Em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade de votos. 
Ato contínuo, o 1º Secretário fez a leitura dos pareceres das comissões 
competentes. A seguir, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os 
vereadores inscreverem-se a favor ou contra o projeto. Ninguém fez uso da 
palavra. Em votação, o Projeto de Decreto Legislativo n.º 11/22 foi aprovado 
por unanimidade de votos. VETO INTEGRAL MANTIDO PELO VOTO DA 
MAIORIA DOS VEREADORES, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA 
VOTAÇÃO:  Veto Integral ao Projeto de Lei nº 23/22, de autoria do 
Vereador Vagner Basto, que dá nova redação ao caput e ao parágrafo 5º do 

artigo 1º da Lei nº 4.069, de 15 de março de 2017, 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, nenhum vereador fez uso da palavra. Em 
votação, os vereadores Luiz Antonio do Pinho, Dr. Marcelo Figueiredo, 
Jacaúna Rodrigues de Lima, Vagner Basto, Reinaldo Rodrigues da Cruz, 
Ismael Franceschini, Carlinhos Turmeiro e Daniel Bertini votaram pela 
manutenção do veto. Já os Vereadores Mir Valentim e Argeu D. Reschini 
votaram pela rejeição do veto. Nesse sentido, o veto integral foi mantido e o 
projeto será devidamente arquivado. VETO INTEGRAL REJEITADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: 
Veto Integral ao Projeto de Lei nº 17/22, de autoria do Vereador Mir 
Valentim, que institui no Município de Descalvado-SP o dia 09 de julho como 
o “Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores – CAC” e suas atividades 
como atividades de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à 
situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do Artigo 
10 da Lei Federal nº 10.826 de 2003, e dá outras providências. Em 
discussão, nenhum vereador fez uso da palavra. Em votação, o Veto Integral 
foi rejeitado por unanimidade de votos. Nesse sentido, o Projeto de Lei n.º 
17/22 será encaminhado ao Prefeito para promulgação. PROJETOS DE 



DECRETO LEGISLATIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, 
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 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. Em discussão, 
ninguém se manifestou. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade 
de votos. Projeto de Decreto Legislativo n.º 09/22, de autoria do Vereador 
Argeu Donizetti Reschini, concede o Título de Cidadã Honorária de 
Descalvado à sra. Márcia da Silva Maria Marcial. Em discussão, ninguém fez 
uso da palavra. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de 
votos. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO : - 
29/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no 
Calendário Oficial de Eventos do Município a “Semana Municipal de 
Conscientização e Incentivo à Doação de Cabelo a Pessoas Carentes em 

Tratamento de Câncer”, conforme especifica. Em discussão, ninguém se 
manifestou. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 112/22, dispõe sobre 
a alteração da Lei n.º 1.688, de 19 de agosto de 1997, que disciplina a 
Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
COMUCRA, na forma que especifica. Em discussão, ninguém se manifestou. 
Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais 
havendo para ser tratado, o Presidente informou que a próxima sessão 
ordinária será realizada, excepcionalmente, nesta próxima quarta-feira, 09 de 
novembro de 2022, às 9:00 horas, visto que na segunda-feira próxima, dia 14 
de novembro, será ponto facultativo, e dia 15 de novembro, feriado nacional, 
em que será comemorado o Dia da Proclamação da República. Informou, por 
fim, que a pauta será encerrada às 16 horas de amanhã, terça-feira, e 
declarou encerrada 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 


