
Câmara Municipal de Descalvado 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES 
Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993 

43ª Sessão Ordinária 
Data: 28 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 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
DATA:- ............................................28 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 – PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO CONSIDERADOS DE 
DELIBERAÇÃO: - 114/22, autoriza o Poder Executivo Municipal a custear 
despesas de pequena monta e a realizar obras, reformas e reparos diminutos em 
benefício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Fórum Municipal Dr. 
Mário de Moura Albuquerque, objetivando a viabilização da prestação 
jurisdicional. - 115/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no 
valor de R$ 363.827,50 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e sete 
reais e cinquenta centavos) e visa atender à Secretaria de Saúde, destinando-se 
ao custeio de cirurgias eletivas.  II – MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO 
CONSIDERADAS DE DELIBERAÇÃO: - 03/22, de autoria do Vereador Daniel 
Bertini, congratula o atleta Otávio Denardi Saggioratto, faixa roxa aos 14 anos, 
pelo excelente desempenho nas competições de karatê no decorrer de 2022, 
com excelentes resultados alcançados, levando consigo o nome de Descalvado 
nas mais diversas localidades. - 04/22, de autoria do Vereador Daniel Bertini, 
congratula o atleta descalvadense Rodrigo Villa pela conquista da medalha de 
bronze no campeonato pan-americano de kickboxing 2022, demonstrando seu 
amor e dedicação ao esporte e enaltecendo o nome da nossa cidade no cenário 
nacional. - 05/22, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, congratula o 
escritor e pesquisador Mário Sebastião Bonitatibus pelo lançamento da 
importante obra “Nossa Senhora do Beth-le-hem do Descalvado”, que relata o 
momento histórico pelo qual passou o Brasil, a exemplo de outros países, 
adotando a escravidão, conforme especifica. III – PROPOSITURAS LIDAS E A 



SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON GONÇALVES Indicações: - 
518/22, reitera pedido ao Prefeito Municipal para a instalação de câmeras de 
monitoramento nas vias de acesso ao Município de Descalvado, como forma de 
intensificar a fiscalização e a segurança da nossa cidade. - 519/22, pede ao 
Secretário Municipal de Educação, Professor Marco Antonio Pratta, que estude a 
possibilidade de oferecer merenda às crianças também no período das férias 
escolares, assegurando-lhes uma nutrição balanceada e pleno desenvolvimento. 
- 520/22, indica à Prefeitura Municipal que viabilize o passeio no “trenzinho” de 
forma gratuita para o público infantil neste mês de dezembro, período de 
festividades, com o objetivo de levar alegria às crianças cujas famílias não 
possuem condições financeiras para arcar com esta despesa, conforme 
especifica. DANIEL BERTINI Indicação: - 521/22, reitera pedido ao Poder 
Executivo a fim de que sejam tomadas providências para o fechamento do prédio 
que abrigava a fábrica de Doces Zula, em razão de que o imóvel foi ocupado e 
tem sido usado, inclusive, para o tráfico de entorpecentes, causando transtornos 
a quem reside ou circula naquele entorno. MIR VALENTIM Indicações: - 
522/22, encaminha novamente ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio 
Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que institui serviço de transporte coletivo 
urbano de passageiros, denominado “Tarifa Zero”, na forma que especifica. - 
523/22, indica ao Prefeito Municipal que, por meio da Secretaria de Saúde, faça 
a aquisição de aparelhos localizadores de veias e artérias, para serem utilizados 
em todas as unidades de saúde do Município, com intuito de oferecer tecnologia 
e segurança aos profissionais e pacientes. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: - 524/22, reivindica ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal 
de Saúde a instalação de placas informando sobre os dias e horários de 
atendimento dos médicos, em todas as unidades de saúde e na Santa Casa de 
Misericórdia, conforme especifica. VAGNER BASTO Indicações: - 525/22, 
solicita ao Prefeito Municipal a instalação de câmeras de segurança na entrada 
de todas as unidades básicas de saúde, como medida de controle do fluxo de 
pacientes e funcionários. - 526/22, pede à Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura que, em parceria com a Secretaria de Saúde, implemente nas escolas 
ações de conscientização quanto aos males causados pelo uso de cigarros, 
cigarrilhas e derivados, visando o estímulo a hábitos saudáveis entre o público 
escolar e a redução da exposição de nossas crianças e jovens aos riscos do 
tabagismo. - 527/22, requer ao Prefeito Municipal que providencie uma equipe 
para efetuar uma campanha de vacinação entre os moradores da zona rural e 
assentamentos, a fim de assegurar os índices de imunização necessários para 
evitar a propagação de doenças.  

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 
Usaram da palavra os Vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Mir 
Valentim; Jacaúna Rodrigues de Lima; Ismael Franceschini; e, por fim, 
Daniel Bertini. O pronunciamento na íntegra dos Vereadores encontra-se 
em audiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.  
 

ORDEM DO DIA 

 
MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO APROVADAS 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 da Moção de Congratulação n.º 03/22, de 
sua autoria, congratulando o atleta Otávio Denardi Saggioratto, faixa roxa aos 14 
anos, pelo excelente desempenho nas competições de karatê no decorrer de 
2022, com excelentes resultados alcançados, levando consigo o nome de 
Descalvado nas mais diversas localidades, e da Moção de Congratulação n.º 
04/22, também de sua autoria, congratulando o atleta descalvadense Rodrigo 
Villa pela conquista da medalha de bronze no campeonato pan-americano de 



kickboxing 2022, demonstrando seu amor e dedicação ao esporte e enaltecendo 
o nome da nossa cidade no cenário nacional, 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. A seguir, o Presidente 
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem para falar a 
favor ou contra as moções. Em discussão, o autor fez uso da palavra para 
encaminhar suas proposituras à votação, e concedeu aparte aos Vereadores 
Vagner Basto, Reinaldo Rodrigues da Cruz, Dr. Marcelo Figueiredo, Luiz Antonio 
do Pinho e Argeu Donizetti Reschini, todos favoráveis. Em votação, as moções 
foram aprovadas por unanimidade de votos. Assim, o Presidente suspendeu a 
sessão por 10 minutos para o autor proceder a entrega da moção ao 
homenageado presente. Registre-se que a moção foi entregue apenas ao 
homenageado Otávio Denardi Saggioratto; visto que o outro homenageado, 
Rodrigo Villa, não estava presente no Plenário. O Professor Marcelo Furini 
manifestou-se em tribuna, e, por último, o jovem Otávio também fez uso da 
palavra, para render agradecimentos. Ato contínuo, o Presidente declarou a 
sessão reaberta. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM 
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz 
requereu regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 

115/22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional especial no valor de R$ 363.827,50 (trezentos e sessenta e três mil, 
oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) e visa atender à 
Secretaria de Saúde, destinando-se ao custeio de cirurgias eletivas. 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. A seguir, o Presidente abriu prazo de 30 
segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o projeto. O 
Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz manifestou-se a favor da matéria. Em 
votação, o Projeto de Lei n.º 115/22 foi aprovado por unanimidade de votos, em 
regime de urgência especial. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO 
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO, 
EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: O Vereador Vagner Basto requereu 
regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei 117/22, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à 
dotação orçamentária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que visa 
abranger a Secretaria de Educação e Cultura. 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 Presidente abriu prazo de 30 segundos para os 
vereadores se inscreverem para falar a favor ou contra o projeto. Ninguém se 
manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 117/22 foi aprovado por 

unanimidade de votos, em regime de urgência especial. VETO INTEGRAL 
MANTIDO PELO VOTO DA MAIORIA DOS VEREADORES, SEM 
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: O 1º Secretário fez a leitura dos 
pareceres emitidos pelas comissões permanentes no tocante ao Veto 
integral ao Projeto de Lei nº 26/22, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, 
que acrescenta o artigo 6º-A na Lei Municipal 3.924, de 1º de junho de 2015, 
restabelecendo a cesta básica de alimentos aos servidores da Prefeitura 
Municipal de Descalvado. Após, antes de submeter o veto  
à votação, o Presidente esclareceu que para rejeitar o veto integral é necessário 
o voto da maioria absoluta dos vereadores, isto é, 06 vereadores ou mais. Em 
votação, os Vereadores Daniel Bertini, Jacaúna Rodrigues de Lima, Vagner 
Basto, Luiz Antonio do Pinho, Dr. Marcelo Figueiredo, Argeu Donizetti Reschini e 
Carlinhos Turmeiro votaram a favor do veto integral. Já os vereadores Reinaldo 
Rodrigues da Cruz, Mir Valentim e Ismael Franceschini votaram contra o veto. 
Diante do resultado, o veto integral foi mantido pelo voto da maioria dos 
vereadores, motivo pelo qual o projeto será devidamente arquivado neste 



Legislativo. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente informou que a 
próxima sessão ordinária será realizada segunda-feira, 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 


