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              Câmara Municipal de Descalvado 
18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

11ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PAUTA DA SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2.021 

(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
- Ofício nº 09/2021, subscrito pela Contadora da Câmara Municipal, Vera Lúcia Câmara, encaminhando o 
balancete financeiro do mês de março do corrente exercício, referente às contas deste Legislativo.  
 
II – VETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEITURA NESTE EXPEDIENTE: 
 
- Veto integral ao Projeto de Lei n.º 06/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, dispõe sobre a jornada de 
trabalho do servidor público ocupante de emprego público de provimento em comissão junto ao Poder Executivo 
do Município de Descalvado-SP.  
 
III - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 30/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 32.418,42 (trinta e dois mil, 
quatrocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) e visa abranger a Divisão de Prevenção e de 
Assistência Médica à Saúde – FMS da estrutura orçamentária, visando à aplicação de saldo remanescente de 
recurso vinculado proveniente da Portaria nº 1.857/2020 do Ministério da Saúde, destinando-se ao 
enfrentamento da emergência de saúde nas escolas públicas da rede básica de ensino.  
 
- 31/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 29.212,66 (vinte e nove mil, 
duzentos e doze reais e sessenta e seis centavos) e visa abranger a Divisão de Prevenção e de Assistência 
Médica à Saúde – FMS da estrutura orçamentária, visando aplicação do saldo remanescente de recurso 
vinculado do Estado, para o enfrentamento da emergência de saúde pública da COVID-19.  
 
- 32/21, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
CACS – FUNDEB.  
 
- 33/21, dá nova redação ao Artigo 4º, da Lei Municipal nº 3.867, de 28 de novembro de 2014, que dispõe sobre 
a criação do Conselho Municipal de Esportes, Lazer e do Fundo Municipal de Esportes.  
 
 
IV- PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 17/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, reconhece e declara de Utilidade Pública Municipal a “Associação 
Família em Cristo – AFEC”.  
 
- 18/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, institui a “Campanha de Conscientização sobre a 
Castração e Combate ao Câncer em Animais”, no âmbito do Município de Descalvado. 
 
V - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 180/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que entre em contato com a Prefeitura Municipal de São Joaquim 
da Barra a fim de implantar em Descalvado projeto semelhante ao daquela cidade, chamado “Casa do 
Diabético”, em busca de dar acolhimento e atendimento especializado a estas pessoas também em nossa 
cidade. 
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- 181/21, reivindica à Secretaria Municipal de Saúde que inclua os diabéticos e pessoas com deficiência como 
grupos prioritários para receber a vacina contra a COVID-19, uma vez que se enquadram em uma parcela mais 
vulnerável da sociedade, o chamado “grupo de risco”. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 182/21, requer ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, providências visando à elevação da 
“valeta” existente no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua Goiás, no Jardim Albertina, para maior 
segurança no trânsito de veículos. 
 
- 183/21, indica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a construção de 
uma passagem para pedestres e ciclistas na ponte existente na Via de Acesso “Antonio Benedito Paschoal”, 
sobre o Ribeirão Bonito, tendo em vista o tráfego intenso de veículos no local e os riscos de acidentes. 
 
DANIEL BERTINI: 
Indicações: 

- 184/21, solicita ao Poder Executivo providências urgentes e efetivas para sanar o problema da ocupação 
irregular dos quiosques do Parque Linear “Brazilina Ravazi Reschini”, localizado próximo à antiga Estação da 
Fepasa, a fim de acolher as pessoas e evitar danos naquele espaço, que é patrimônio público e merece 
cuidados. 

 
- 185/21, reivindica ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que quando for feita nova 
contratação de plano de saúde para os servidores municipais, estes possam escolher a opção que mais atenda a 
suas necessidades.  
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicação: 
- 197/21, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao setor 
competente a limpeza da área existente na confluência das Ruas Pedro Romanelli, Pedro Gaspar e Avenida dos 
Antúrios, no Parque Universitário II, em atendimento às postulações de munícipes que residem naquela região. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 187/21, sugere ao Poder Executivo a realização de um leilão ou a doação de bens inservíveis, mediante 
critérios legais a serem estudados e adotados, uma vez que há itens de informática e até veículos que 
pertencem ao patrimônio público; no entanto, estão deteriorando. 
 
- 188/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao setor 
competente a limpeza do canteiro existente na lateral da Rua Portugal, no Bairro Portal dos Coqueiros, em 
atendimento aos anseios dos moradores que residem naquela região. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicações: 
- 198/21, pede ao Poder Executivo a instalação de placas com nome de rua em vias dos bairros Jardim do Lago 
e São Francisco I, seja nos pontos em que estas foram degradadas ou retiradas, seja em locais que ainda não 
dispõem de identificação. Solicita, ainda, a substituição das placas de sinalização de trânsito naquela região, 
uma vez que também estão deterioradas. 
 
- 199/21, requer à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a pintura para a demarcação de mais 
estacionamentos destinados a motos na Rua Cel. Arthur Whitaker, no trecho compreendido entre as Ruas Paula 
Carvalho e Conselheiro Antonio Prado, a fim de otimizar o espaço e oferecer maior organização e segurança. 
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LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicação: 
- 189/21, solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que entre em contato o Governo 
Estadual no sentido de trazer para Descalvado o Poupatempo, com o objetivo de oferecer aos nossos cidadãos 
os serviços da unidade de forma ágil e eficiente. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 190/21, indica ao Poder Executivo a criação de um “Home Estúdio” no prédio da Escola Municipal de Música 
“Maestro Quique Todescan”, a fim de que os músicos e alunos possam registrar suas criações, incentivando-os a 
aperfeiçoar-se ainda mais, bem como seja criado um portfólio das vertentes e estilos locais. 
 
- 191/21, solicita ao Poder Executivo que prorrogue o vencimento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano 
para o dia 30 de abril, a fim de amenizar os impactos financeiros ocasionados pela pandemia, conforme 
especifica. 
 
- 192/21, reivindica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos o reparo no 
asfalto do cruzamento da Rua Anselmo Cassamasso com a Rua Bezerra Paes, haja vista que o trecho está 
muito danificado devido ao tráfego de veículos pesados, oferecendo risco de acidentes. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 193/21, pede ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que proceda a doação parcial do 
prédio da antiga Tapelux ao Supermercado Venda Nova, visando à geração de emprego e renda em nosso 
Município. 
 
- 194/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a demolição dos quiosques existentes no Parque Linear 
“Brazilina Ravazi Reschini” e a reforma do calçamento daquele local, bem como a permissão, mediante regras a 
serem estabelecidas, para a colocação de food trucks por empresários descalvadenses, a fim de criar uma 
“praça de alimentação” e inibir a prática de atos ilícitos naquela região, proporcionando maior segurança e a 
geração de emprego e renda.  
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 195/21, indica ao Poder Executivo que determine a manutenção das bocas-de-lobo existentes na Rua Antonio 
Cirelli, nas imediações da “Motomania”, tendo em vista o forte cheio de esgoto diariamente exalado delas, fato 
que traz grande desconforto aos comerciantes e moradores. 
 
- 196/21, requer ao Prefeito Municipal, ao Secretário da Saúde e ao Secretário de Educação que estudem a 
contratação de empresa/profissionais especializados no tratamento ABA para crianças que comprovadamente 
possuem Transtorno do Espectro Autista (TEA), medida que poderá ajudar muito no desenvolvimento delas, 
conforme aduz. 
 

 
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 
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ORDEM DO DIA 

 
 

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM 2º TURNO: 

 
- Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.º 01/2021, de autoria do Vereador Daniel Bertini, a qual insere o inciso 
XXVII no Artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Descalvado, tornando obrigatório reunião do Poder 
Executivo conjuntamente com o Poder Legislativo e com representantes do Ministério Público e das entidades 
comerciais e industriais, para que possa decretar o fechamento de estabelecimentos comerciais e congêneres 
em decorrência de situação de calamidade pública.  
 

• A proposta já foi aprovada em 1º turno na sessão ordinária de 29 de março de 2021, e será considerada 
definitivamente aprovada se obtiver, nesta votação em 2º turno, o voto favorável de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal. Só assim será convertida em Emenda à Lei Orgânica, produzindo seus 
efeitos.  

 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 

- 02/21, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças, aprova as contas da 
Prefeitura Municipal de Descalvado referentes ao exercício financeiro de 2018, na forma que especifica. 
 

• O Prefeito Municipal, responsável pelas contas do exercício financeiro de 2018, terá direito a sustentação oral em 
Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações 
antes de iniciar a fase de discussão e votação da matéria. 

 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 19 de abril de 2.021, segunda-feira, com início às 19 horas, 
conforme prevê o Regimento Interno. 
 
- A Câmara Municipal informa que, desde 15 de março de 2021, está proibido, temporariamente, o acesso ao 
público em geral às sessões ordinárias e extraordinárias. Mas a transmissão das sessões está sendo realizada 
normalmente e ao vivo pelo site www.camaradescalvado.sp.gov.br, no link “TV Câmara”, e, também, com 
disponibilização integral pelo canal do YouTube no dia útil seguinte ao evento, visando assegurar a publicidade e 
transparência, tendo por objetivo conter a infecção e propagação do Coronavírus (COVID – 19). 

 


