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Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993 
42ª Sessão Ordinária 

Data: 21 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 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................21 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. 
  

 
APRESENTAÇÃO 

 

- Antes do início desta sessão ordinária, os alunos da Equipe de Robótica 
do Centro Educacional SESI 205 fizeram uma apresentação consistente 
em uma árvore artificial solar, que utilizaria da energia solar para realizar o 
carregamento de aparelhos eletrônicos e para disponibilizar wi-fi grátis. Os 

idealizadores pensam em realizar a instalação em uma praça da cidade e 
esta é a razão da apresentação do projeto na presente sessão ordinária. 
Após, o Presidente do Legislativo, em nome de todos os vereadores, 
parabenizou os alunos e professores presentes pela brilhante 
apresentação, e desejou a todos sucesso no Torneio de Robótica FFL. 
Em passo contínuo, o Presidente convidou o Vereador Daniel Bertini 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 26/22, da Contadora da 

Câmara Municipal de Descalvado, Sra. Vera Lúcia Câmara, 
encaminhando os balancetes financeiros da Receita e da Despesa do 
mês de outubro do corrente exercício, referente às contas deste 
Legislativo. II – PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS:  
PASTOR ADILSON GONÇALVES Indicação: - 508/22, indica ao Prefeito 

do Município, senhor Antonio Carlos Reschini, que proceda a doação de 
área à empresa “Tendolini Materiais para Construção e Acabamentos”, 
visando à geração de emprego e renda em nosso Município. DANIEL 



BERTINI Requerimento: - 75/22, requer ao Prefeito do Município, senhor 

Antonio Carlos Reschini, e ao setor de recursos humanos do Poder 
Executivo, que remetam a esta Casa de Leis relatório informando quais 
servidores têm horas extras para compensar, em quais setores trabalham, 
bem como a forma como serão compensadas referidas horas. Indicação: 
- 509/22, solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde, Wander 

Bonelli, que adotem providências com a finalidade de regularizar o 
atendimento na Farmácia Municipal, de modo a evitar o tempo de espera 
excessivo aos descalvadenses que retiram seus medicamentos naquele 
local. MIR VALENTIM Requerimento: - 76/22, pede ao Prefeito 

Municipal, senhor Antonio Carlos Reschini, que remeta informações a este 
Legislativo sobre a suposta falta de vagas para pacientes que necessitam 
de hemodiálise e o número de pacientes que aguarda o tratamento, 
conforme especifica. Indicação: - 510/22, reivindica ao Chefe do Poder 

Executivo providências visando à contratação de mais funcionários para 
atendimento no Centro Municipal de Especialidades – CEME, sobretudo 
para a função de escriturário, de forma que não haja sobrecarga para 
aqueles que lá trabalham e, também, prejuízos na prestação de serviços 
daquela importante unidade de saúde. MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: - 511/22, pede ao Poder Executivo a instalação de placas de 

identificação em todas as ruas do bairro Bosque do Tamanduá, seja nos 
pontos em que estas foram degradadas ou retiradas, seja em locais que 
ainda não dispõem de identificação, a fim de facilitar a localização das 
pessoas e entrega de correspondências e encomendas naquela região. - 
512/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos 

Reschini, que determine ao setor competente a limpeza e a colocação de 
placas educativas a fim de evitar o descarte inadequado de lixos ou 
inservíveis na Rua Ambrósio Mendonça, no Bairro Bosque do Tamanduá, 
conforme especifica. - 513/22, indica ao Prefeito Municipal, por meio do 

setor competente, a realização de reparos no pavimento asfáltico da Rua 
Ambrósio Mendonça, nas imediações do nº 550, no Bairro Bosque do 
Tamanduá, visto que as condições ruins da via têm dificultado o trânsito e 
colocado em perigo motoristas e pedestres que por lá circulam. 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ Indicação: - 514/22, reivindica ao 

Prefeito Municipal melhorias no entorno do Ginásio de Esportes, tais como 
a manutenção do calçamento e do alambrado e a iluminação dos postes, 
com o objetivo de oferecer maior segurança às pessoas que utilizam o 
espaço para a prática esportiva. VAGNER BASTO Indicações: - 515/22, 

indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo 
que estudem a possibilidade de realizar no ano de 2023, conjuntamente 
com as entidades federadas de cada modalidade esportiva, diversas 
competições em Descalvado, com o objetivo de incentivar a prática 
esportiva e uma vida mais saudável. - 516/22, sugere ao Chefe do Poder 

Executivo e ao Secretário de Administração a contratação de uma 
empresa especializada, na modalidade prestação de serviços, para a 
elaboração de projetos para investimentos urbanos, tanto de recursos 
provenientes do Governo Federal, Estadual e, também, de parceria 
público-privada, conforme especifica. - 517/22, pede ao Prefeito Municipal 

e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços 
Públicos a realização de estudos acerca da viabilidade da construção de 
uma “alça de acesso” ou rotatória ao Parque Milênio, tendo em vista o 
grande fluxo de veículos que circula naquela localidade e o elevado risco 
de acidentes.  
 



GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Dr. Marcelo Figueiredo; Daniel Bertini; 
Reinaldo Rodrigues da Cruz; Vagner Basto; Mir Valentim; Argeu Donizetti 
Reschini; Jacaúna Rodrigues de Lima; e, por último, 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 LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE 
DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 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. Em discussão, o autor 
do projeto fez uso da palavra para encaminhá-lo à votação, e concedeu 
aparte ao Vereador Mir Valentim, favorável. Ato contínuo, o Vereador Luiz 
Antonio do Pinho manifestou-se favorável ao projeto. Na sequência, o 
Projeto n.º 28/22 foi submetido à votação e aprovado por unanimidade de 
votos pelo Soberano Plenário. Nada mais havendo para ser tratado, o 
Presidente informou que a próxima sessão ordinária será realizada em 
data e horário a serem definidos pelos senhores vereadores, 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 


