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ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 
(Eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024) 

Data: 12 de dezembro de 2022, segunda-feira, 
 com início previsto para as 19:00 horas 

(última sessão ordinária de 2022) 
 

Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes. 

 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DATA:- ............................................12 de dezembro 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; Daniel Bertini; Jacaúna 
Rodrigues de Lima; José Edmir Valentim (Mir 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 Luis Ismael Franceschini para ler um texto da 
Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o 
Pequeno Expediente. 
 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

 
I – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 29/22, da Contadora da Câmara 
Municipal, sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando os balancetes financeiros da 
Receita e da Despesa do mês de novembro do corrente exercício, referente às 
contas deste Legislativo. II – MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO 
CONSIDERADA DE DELIBERAÇÃO: - 10/22, de autoria do Vereador Mir 
Valentim, expressa aplausos e reconhecimento aos Policiais Militares envolvidos 
na ocorrência que culminou na apreensão de quase quatro toneladas de 
maconha no dia 26 de novembro, uma das maiores registradas no Estado de 
São Paulo, numa mostra evidente do empenho, comprometimento e dedicação 
destes profissionais. III - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO 
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 118/22, autoriza o Poder Executivo 
compromissar bem público municipal com fins à doação com encargos à 
empresa “Total Revestimentos Industriais Eireli” e altera a Lei Municipal nº 
4.554/2021 que especifica. - 119/22, dispõe sobre a abertura de vagas para os 
empregos de provimento efetivo de Professor de Educação Básica I e de 
Comprador. - 120/22, dispõe sobre a alteração do anexo da Lei Municipal n.º 
3.390, de 15 de dezembro de 2010 – Código Tributário Municipal. IV - 
PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: CARLINHOS 
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TURMEIRO Indicação: - 534/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo 
melhorias para o bairro Recanto dos Ipês I, como o reparo no pavimento asfáltico 
das vias públicas e a limpeza e a poda do mato nos terrenos, atendendo ao 
pedido dos moradores daquela região. ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicações: - 535/22, solicita ao Setor Municipal de Trânsito a implantação de 
dois redutores de velocidade e duas faixas de pedestres na Avenida das Flores, 
no sentido bairro-Centro, nas imediações do “Sucatas Chiaratti” no Parque 
Morada do Sol, devido à existência de ponto de ônibus neste trecho e elevado 
fluxo de pedestres. - 536/22, pede ao Poder Executivo a instalação de um 
redutor de velocidade na Avenida Pio XII, próximo ao cruzamento com a Rua 
Primo Fachini, visto que o tráfego expresso dessas duas ruas oferece risco de 
colisões e acidentes na região, conforme especifica. DANIEL BERTINI 
Indicação: - 537/22, requer à SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos que faça uma fiscalização da área que abriga o prédio da 
antiga fábrica de doces “Zula” e que verifique a viabilidade de conceder o devido 
licenciamento ambiental para as atividades de reciclagem que estão sendo 
realizadas no local, conforme especifica. ISMAEL FRANCESCHINI Indicação: - 
546/22, requer ao Poder Executivo que proceda, com urgência, a manutenção e 
o recapeamento das vias do Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, no Butiá, em 
razão de que com as recentes chuvas, muitas vias estão quase intransitáveis, 
em prejuízo das empresas instaladas naquele local. MIR VALENTIM 
Indicações: - 538/22, solicita ao Prefeito do Município a abertura de novas 
vagas para o programa “Atividade Delegada”, de forma a dispor de mais mão de 
obra para intensificar o patrulhamento na zona rural e garantir mais segurança às 
pessoas que residem nestas áreas. - 539/22, sugere ao Prefeito do Município 
que estude junto às equipes da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e da 
Secretaria de Educação e Cultura a realização do evento “Olimpíada Estudantil”, 
a fim de incentivar a prática esportiva, tão essencial para a saúde e 
desenvolvimento, entre as crianças e jovens descalvadenses. MARCELO 
FIGUEIREDO Indicações: - 543/22, indica ao Poder Executivo Municipal que 
faça a instalação de um bebedouro para uso das pessoas que frequentam a 
academia ao ar livre situada ao lado do Ginásio de Esportes, e, também, para 
aqueles que praticam corrida e caminhada pela região. - 544/22, pede ao Chefe 
do Poder Executivo que, conjuntamente com a Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos tome providências urgentes 
visando ao recape de ruas que foram danificadas com as fortes chuvas dos 
últimos dias, especialmente, a Rua Maestro Francisco Todescan, onde o 
pavimento sofreu grandes danos. - 545/22, solicita ao Prefeito Municipal a 
instalação de pontos para o descarte de vidro em locais específicos da cidade, 
dentre eles o Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, a fim de incentivar o 
reaproveitamento do material que é reciclável, porém, que em grande parte 
ainda é depositado junto ao lixo orgânico. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: - 540/22, reitera o pedido ao Setor de Obras e Serviços Públicos 
para que faça o calçamento da rotatória do bairro Santa Cruz, a fim de sanar os 
problemas com mato alto que atrapalham a visão dos motoristas, conforme 
especifica. - 541/22, indica ao Prefeito Municipal a construção de um novo 
canil/gatil municipal, por meio da emenda parlamentar enviada pelo Deputado 
Estadual Cezar, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o abrigo de 
animais abandonados, conforme especifica. VAGNER BASTO Indicação: - 
542/22, reivindica ao Prefeito Municipal que conceda a gratificação de final de 
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ano, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), aos servidores municipais, em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade descalvadense 
e, também, com intuito de aquecer a economia local. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
 

Usaram da palavra os Vereadores: José Edmir Valentim, Antonio Carlos Paulino; 
Pastor Adilson Gonçalves; Dr. Marcelo Figueiredo; Luis Ismael Franceschini; 
Argeu Donizetti Reschini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; e, por fim, Vagner Basto. 
O pronunciamento na íntegra dos Vereadores encontra-se em registro 
audiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.  
 
  

ORDEM DO DIA 

 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL: O Vereador José Edmir Valentim requereu regime de urgência 
especial para votação da Moção de Congratulação n.° 10/22, de sua autoria, 
que expressa aplausos e reconhecimento aos Policiais Militares envolvidos na 
ocorrência que culminou na apreensão de quase quatro toneladas de maconha 
no dia 26 de novembro, uma das maiores registradas no Estado de São Paulo, 
numa mostra evidente do empenho, comprometimento e dedicação destes 
profissionais, prestando, para tanto, as devidas justificativas. Aberta a palavra 
para manifestações no tocante ao pedido, ninguém se manifestou. Em votação, 
o pedido foi aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Presidente 
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a favor ou 
contra a moção. O autor da moção usou da palavra para encaminhá-la à 
votação. A seguir, os Vereadores Dr. Marcelo Figueiredo, Reinaldo Rodrigues da 
Cruz, Vagner Basto e Luis Ismael Franceschini manifestaram-se favoráveis à 
moção. Em votação, a Moção de Congratulação n.º 10/22 foi aprovada por 
unanimidade de votos. Na sequência, o Presidente suspendeu a sessão por 10 
minutos para o autor proceder a entrega da moção aos policiais homenageados. 
Feito isto, o Tenente Coronel Luiz Sérgio Mussolini Filho, Comandante do 38º 
Batalhão de Polícia Militar do Interior, fez uso da tribuna e se pronunciou sobre a 
homenagem e o importante trabalho desenvolvido pelos policiais. Na sequência, 
o Presidente declarou a sessão reaberta, dando continuidade aos trabalhos. 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS, EM REDAÇÃO FINAL: O 1º Secretário, Vereador Vagner Basto, 
anunciou a votação do Projeto de Lei n.º 107/22, de autoria do Poder Executivo, 
que estima a receita e fixa 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) – Lei Orçamentária Anual (L.O.A.). O Presidente, 
Pastor Adilson Gonçalves, informou que os Vereadores Daniel Bertini, Vagner 
Basto e Pastor Adilson Gonçalves apresentaram emendas ao Projeto de Lei n.º 
107/22. O 1º Secretário fez a leitura das emendas de autoria dos referidos 
vereadores. A seguir, leu o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Na 
sequência, o Presidente informou que será votada agora a emenda modificativa 
de autoria do Vereador Daniel Bertini, que reduz de 17% para 10% o limite para 
o Poder Executivo proceder a abertura de créditos adicionais suplementares, 
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mediante decreto. Em votação, esta emenda foi aprovada por unanimidade de 
votos. Depois, submeteu à votação do Plenário a emenda de autoria do 
Vereador Vagner Basto, destinando R$ 97.000,00 para o Fundo Municipal de 
Cultura, mediante anulação parcial de recursos da Divisão Agrícola, da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo também 
aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, submeteu à votação a 
emenda de autoria do Vereador Pr. Adilson Gonçalves, destinando R$ 72.000,00 
para a Associação Protetora dos Animais de Descalvado - APAD, mediante 
anulação parcial de recursos da Divisão de Obras Públicas, da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, a qual 
foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o Presidente consultou ao 
Soberano Plenário se as emendas impositivas podem ser votadas em bloco. O 
Plenário aprovou a votação em bloco. Na sequência, o Presidente abriu o prazo 
de 30 segundos para os vereadores se inscreverem para falar a favor ou contra 
as emendas impositivas. Ninguém fez uso da palavra. Em votação em bloco, as 
emendas impositivas, de autoria de todos os vereadores da Casa, foram 
aprovadas por unanimidade de votos. O Presidente informou que a Comissão de 
Justiça e Redação apresentou redação final ao Projeto n.º 107/22, e novamente 
abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou 
contra o projeto, em redação final. De igual modo, ninguém se manifestou. Em 
votação, o Projeto de Lei n.º 107/22 (Lei Orçamentária Anual) foi aprovado por 
unanimidade de votos, em redação final. PROJETOS DE LEI DO PODER 
EXECUTIVO APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM 
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n.º 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. Em discussão, ninguém fez 
uso da palavra. Em votação, o Projeto n.º 114/22 foi aprovado por unanimidade 
de votos. Projeto de Lei n.º 116/22, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 
3.278, de 28 de abril de 2010, bem como dispõe sobre a revisão salarial dos 
servidores para o exercício de 2023, na forma que especifica. Em discussão, 
ninguém fez uso da palavra. Em votação, o Projeto n.º 116/22 foi aprovado por 
unanimidade de votos. PROJETOS DE LEI DO PODER LEGISLATIVO 
APROVADOS POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM 
ÚNICA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n.º 30/22, de autoria da Mesa Diretora, 
dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo, 
para o exercício de 2023, na forma que especifica. Em discussão, ninguém fez 
uso da palavra. Em votação, o Projeto n.º 30/22 foi aprovado por unanimidade de 
votos. Projeto de Lei n.º 31/22, de autoria do Vereador Pr. Adilson Gonçalves, 
insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o “Dia 
Municipal do Kung Fu”, a ser celebrado, anualmente, no dia 11 de abril. Em 
discussão, ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto n.º 31/22 foi aprovado 
por unanimidade de votos. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM 
ÚNICA VOTAÇÃO: - 13/2022, de autoria Vereador Pastor Adilson Gonçalves, 
institui, no âmbito da Câmara Municipal de Descalvado, homenagem aos 
praticantes de modalidades esportivas, através da Medalha “Heróis das Artes 
Marciais”, na forma que especifica. Em discussão, ninguém fez uso da palavra. 
Em votação, o Projeto de Decreto Legislativo n.º 13/22 foi aprovado por 
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unanimidade de votos. 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 solicitou regime 
de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 119/2022, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de vagas para os empregos de 
provimento efetivo de Professor de Educação Básica I e de Comprador, 
prestando, para tanto, as devidas justificativas. Aberta a palavra para 
manifestações no tocante ao pedido, ninguém se manifestou. Em votação, o 
pedido foi aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Presidente abriu 
o prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a favor ou contra o 
projeto. Ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto n.º 119/22 foi aprovada 
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 Pr. Adilson Gonçalves requereu regime de urgência 
especial para votação do Projeto de Lei n.º 121/22, que autoriza o Poder 
Executivo compromissar bem público municipal com fins à doação à empresa 
“Tendolini Materiais para Construção e Acabamento Ltda.”, prestando, para 
tanto, as devidas justificativas. Aberta a palavra para manifestações no tocante 
ao pedido, ninguém fez uso da palavra. Em votação, o pedido foi aprovado por 
unanimidade de votos. A seguir, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos para 
os vereadores manifestarem-se a favor ou contra o projeto. Os Vereadores Pr. 
Adilson Gonçalves, Luiz Antonio do Pinho, Dr. Marcelo Figueiredo, Reinaldo 
Rodrigues da Cruz, Vagner Basto e Luis Ismael Franceschini manifestaram-se a 
favor do projeto.  Em votação, o Projeto n.º 121/22 foi aprovada 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 solicitou regime de urgência especial para votação do Projeto de Lei n.º 
120/22, o qual dispõe sobre a alteração do anexo da Lei Municipal nº 3.390, de 
15 de dezembro de 2010 -  Código Tributário Municipal. O Presidente abriu o 
prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a favor ou contra o 
pedido. Ninguém fez uso da palavra. Em votação, o pedido foi aprovado por 
unanimidade de votos. Na sequência, o Presidente abriu o prazo de 30 segundos 
para os vereadores manifestarem-se a favor ou contra o projeto. De igual forma, 
ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 120/22 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 solicitou regime de urgência especial para votação do Projeto de 
Lei n.º 118/22, que autoriza o Poder Executivo compromissar bem público 
municipal com fins à doação com encargos à empresa “Total Revestimentos 
Industrial Eireli” e altera a Lei Municipal nº 4.554/2021, que especifica. O 
Presidente abriu o prazo de 30 segundos para os vereadores manifestarem-se a 
favor ou contra o pedido. Ninguém fez uso da palavra. Em votação, o pedido foi 
aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, o Presidente abriu o prazo de 
30 segundos para os vereadores se pronunciarem a favor ou contra o projeto. De 
igual forma, ninguém se manifestou. Em votação, o Projeto de Lei n.º 118/22 foi 
aprovado por unanimidade de votos, em regime de urgência especial. Após a 
votação dos projetos, o Presidente suspendeu a presente sessão ordinária por 
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20 (vinte) minutos. Decorrido o prazo, declarou a sessão reaberta. ELEIÇÃO DA 
MESA DIRETORA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO PARA O 
BIÊNIO COMPREENDIDO DE 01/01/2023 A 31/12/2024: depois da votação das 
referidas proposituras, a Mesa Diretora da Câmara Municipal deu início, nos 
termos regimentais, à eleição da Mesa Diretora para o biênio compreendido de 
01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, pois o Artigo  9º do Regimento 
Interno da Câmara Municipal prevê que a eleição para renovação da Mesa se 
realizará na última sessão ordinária que anteceder o final do mandato da Mesa a 
ser renovada. O Presidente, Pr. Adilson Gonçalves, informou que a eleição dos 
membros da Mesa Diretora se fará mediante voto aberto, com votação em 
cédulas próprias que conterão os cargos e espaço suficiente para os Vereadores 
indicarem os nomes de seus escolhidos. Disse, ainda, que as cédulas deverão 
ser assinadas pelo vereador votante e pelos membros da Mesa e serão 
recolhidas pelo 2º Secretário, em urna única, à vista do Plenário, mediante a 
chamada dos votantes pelo 1º Secretário dos trabalhos. Informou que, conforme 
o Regimento Interno, a apuração se seguirá ao término da votação e observará o 
seguinte procedimento: “I - o Presidente retirará as cédulas da urna e fará sua 
contagem. II- verificada a coincidência do número de cédulas com o de votantes, 
as abrirá uma a uma, lendo, ato contínuo, seu conteúdo;  III - constatada a não 
coincidência do número de cédulas com o de votantes, declarará nula a votação 
e determinará sua repetição; IV - o Primeiro Secretário fará os devidos 
assentamentos e a contagem, e o Segundo Secretário proclamará em voz alta 
os resultados da apuração. V - os candidatos a um mesmo cargo que obtiverem 
igual número de votos concorrerão a uma segunda votação e se persistir o 
empate será considerado eleito o mais votado nas eleições municipais entre os 
empatantes; ou, em último lugar, o mais idoso.” Nesse sentido, o Presidente, o 
1º Secretário e o 2º Secretário assinaram no verso de cada uma das 11 cédulas. 
A seguir, o Vereador Vagner Basto requereu a prorrogação do tempo da sessão 
por mais 01 (uma) hora. O Presidente submeteu à deliberação do Plenário tal 
pedido, que foi aprovado; no entanto, apenas o Vereador Antonio Carlos Paulino 
se manifestou contrário. Assim sendo, foi aprovada a prorrogação do tempo da 
presente sessão por mais 01 (uma) hora. Estando todas as cédulas assinadas 
pelos membros da Mesa Diretora, o Presidente pediu para o 2º Secretário 
distribuir as cédulas para cada um dos vereadores. E, na sequência, pediu para 
projetar nos telões do Plenário o modelo da cédula, a qual contém os cargos e 
espaço suficiente para os vereadores indicarem os nomes de seus escolhidos e, 
ao final, assinar. Ato contínuo, perguntou se algum vereador tinha alguma dúvida 
com relação aos procedimentos. Ninguém se manifestou. Em vista disso, deu 
prosseguimento aos trabalhos. Como todos os vereadores já estavam com as 
suas cédulas em mãos, o Presidente aguardou alguns minutos para que todos 
pudessem escolher os membros da Mesa. Decorridos uns minutos, o Presidente 
perguntou se todos já haviam votado. Os Vereadores manifestarem-se que sim. 
Nesse sentido, a urna foi colocada à vista do Soberano Plenário e à frente de 
todos, junto ao 2º Secretário. O Presidente, na sequência, pediu ao 1º Secretário 
para fazer a chamada dos votantes, em ordem alfabética, para colocarem suas 
cédulas na urna. Assim, o 1º Secretário o fez, chamando os vereadores na 
seguinte ordem: Pr. Adilson Gonçalves; Antonio Carlos Paulino; Argeu Donizetti 
Reschini; Daniel Bertini; Jacaúna Rodrigues de Lima; José Edmir Valentim; Luis 
Ismael Franceschini; Luiz Antonio do Pinho; Dr. Marcelo Figueiredo; Reinaldo 
Rodrigues da Cruz; e, por fim, Vagner Basto. Depois, o Presidente retirou todas 
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as cédulas da urna e as colocou em ordem alfabética de acordo com o vereador 
votante. Verificou que o número de cédulas (onze) confere com o número de 
vereadores votantes. Na sequência, pediu para os Vereadores Daniel Bertini e 
Dr. Marcelo Figueiredo acompanharem, junto à mesa, a contagem dos votos. E 
solicitou ao 1º Secretário para fazer os devidos assentamentos e a contagem. 
Ato contínuo, proclamou em voz alta o voto de cada vereador, a saber: Pastor 
Adilson Gonçalves votou em: Argeu Donizetti Reschini para Presidente, em 
Pastor Adilson Gonçalves para Vice-Presidente, em José Edmir Valentim para 1º 
Secretário, e em Luis Ismael Franceschini para 2º Secretário; Reinaldo 
Rodrigues da Cruz votou em: Argeu Donizetti Reschini para Presidente, em 
Reinaldo Rodrigues da Cruz para Vice-Presidente, em Daniel Bertini para 1º 
Secretário, e em Jacaúna Rodrigues de Lima para 2º Secretário; Antonio Carlos 
Paulino votou em: Argeu Donizetti Reschini para Presidente, em Reinaldo 
Rodrigues da Cruz para Vice-Presidente, em Daniel Bertini para 1º Secretário, e 
em Jacaúna Rodrigues de Lima para 2º Secretário. Jacaúna Rodrigues de 
Lima votou em: Argeu Donizetti Reschini para Presidente, em Reinaldo 
Rodrigues da Cruz para Vice-Presidente, em Daniel Bertini para 1º Secretário, e 
em Jacaúna Rodrigues de Lima para 2º Secretário. Daniel Bertini votou em: 
Argeu Donizetti Reschini para Presidente, em Reinaldo Rodrigues da Cruz para 
Vice-Presidente, em Daniel Bertini para 1º Secretário, e em Jacaúna Rodrigues 
de Lima para 2º Secretário. Dr. Marcelo Figueiredo votou em: Luiz Antonio do 
Pinho para Presidente, em Pastor Adilson Gonçalves para Vice-Presidente, em 
José Edmir Valentim para 1º Secretário, e em Luis Ismael Franceschini para 2º 
Secretário; Luiz Antonio do Pinho votou em: Luiz Antonio do Pinho para 
Presidente, em Pastor Adilson Gonçalves para Vice-Presidente, em José Edmir 
Valentim para 1º Secretário, e em Luis Ismael Franceschini para 2º Secretário; 
Argeu Donizetti Reschini votou em: Argeu Donizetti Reschini para Presidente, 
em Reinaldo Rodrigues da Cruz para Vice-Presidente, em Daniel Bertini para 1º 
Secretário, e em Jacaúna Rodrigues de Lima para 2º Secretário; Luis Ismael 
Franceschini votou em: Luiz Antonio do Pinho para Presidente, em Pastor 
Adilson Gonçalves para Vice-Presidente, em José Edmir Valentim para 1º 
Secretário, e em Luis Ismael Franceschini para 2º Secretário; Vagner Basto 
votou em: Luiz Antonio do Pinho para Presidente, em Pastor Adilson Gonçalves 
para Vice-Presidente, em José Edmir Valentim para 1º Secretário, e em Luis 
Ismael Franceschini para 2º Secretário; José Edmir Valentim votou em: Luiz 
Antonio do Pinho para Presidente, em Pastor Adilson Gonçalves para Vice-
Presidente, em José Edmir Valentim para 1º Secretário, e em Luis Ismael 
Franceschini para 2º Secretário. Logo após, o Presidente passou a palavra ao 1º 
Secretário, que proclamou o resultado da apuração, a saber: o Vereador Argeu 
Donizetti Reschini obteve seis votos para Presidente, e o Vereador Luiz Antonio 
do Pinho obteve cinco votos para Presidente; o Vereador Pastor Adilson 
Gonçalves obteve seis votos para Vice-Presidente, e o Vereador Reinaldo 
Rodrigues da Cruz obteve cinco votos para Vice-Presidente; o Vereador José 
Edmir Valentim obteve seis votos para 1º Secretário, e o Vereador Daniel Bertini 
obteve cinco votos para 1º Secretário; o Vereador Luis Ismael Franceschini 
obteve seis votos para 2º Secretário, e o Vereador Jacaúna Rodrigues de Lima 
obteve cinco votos para 2º Secretário. Ato contínuo, o Presidente colocou todas 
as cédulas à disposição de todos, para assegurar a transparência. Ninguém se 
manifestou. De acordo com os resultados da votação, o Presidente e a Mesa 
Diretora da Câmara proclamaram e declararam eleitos, e empossados 
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automaticamente a partir de 01 de janeiro de 2023, os seguintes vereadores 
para comporem a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Descalvado para o 
biênio compreendido de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, a 
saber: PRESIDENTE: Argeu Donizetti Reschini, portador do RG n.º 
9.336.083 e do CPF/MF n.º 016.380.198-35; VICE-PRESIDENTE: Pastor 
Adilson Gonçalves, portador do RG n.º 23.101.301-2 e do CPF/MF n.º 
145.433.748-60; PRIMEIRO SECRETÁRIO: José Edmir Valentim (Mir 
Valentim), portador do RG n.º 16.672.547-X e do CPF/MF n.º 095.938.498-74; 
SEGUNDO SECRETÁRIO: Luis Ismael Franceschini, portador do RG n.º 
16.835.239-4 e do CPF/MF: 047.161.038-03. Por fim, o Presidente, em nome de 
todos os vereadores da Câmara Municipal, parabenizou os eleitos e declarou 
encerrada a 45ª Sessão Ordinária de 2022, 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 n.º 06, de 09 de setembro de 1.998. 
Descalvado, SP, 12 de dezembro de 2022.  
 
 

 
 
 

Vereador Pr. Adilson Gonçalves 
Atual Presidente da Mesa Diretora – biênio 2021/2022 

Eleito Vice-Presidente da nova Mesa Diretora – biênio 2023/2024 
 
 
 

Vereador Vagner Basto 
Atual 1º Secretário da Mesa Diretora – biênio 2021/2022 

 
 
 

Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz (Reinaldo Ninja) 
Atual 2º Secretário da Mesa Diretora – biênio 2021/2022 

 
 
 

Vereador Luis Ismael Franceschini 
Atual Vice-Presidente da Mesa Diretora – biênio 2021/2022 

Eleito 2º Secretário da nova Mesa Diretora – biênio 2023/2024 
 
 
 

Vereador Argeu Donizetti Reschini 
Eleito Presidente da nova Mesa Diretora - biênio 2023/2024 

 
 
 

Vereador José Edmir Valentim (Mir Valentim) 
Eleito 1º Secretário da nova Mesa Diretora – biênio 2023/2024 
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Vereador Antonio Carlos Paulino (Carlinhos Turmeiro) 
 
 
 

Vereador Daniel Bertini 
 
 
 

Vereador Jacaúna Rodrigues de Lima 
 
 
 

Vereador Dr. Marcelo Figueiredo 
 
 
 

Vereador Luiz Antonio do Pinho 
 

 
 
 
Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal, em 12/12/2022 
 
 
Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral 


