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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
12ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – VETO APRESENTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEITURA NESTE EXPEDIENTE: 
 
- Veto integral ao Projeto de Lei n.º 08/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, 
obriga os fabricantes de produtos para animais, sediados no Município de Descalvado, a 
inserirem nas embalagens orientações sobre como denunciar casos de maus-tratos.  
 
II - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 34/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) e visa atender à Divisão de Fiscalização de Trânsito e Execução de Serviços 
Públicos da estrutura orçamentária, para aquisição de um coletor compactador de lixo.  
 
- 35/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 790,00 (setecentos 
e noventa reais) e visa atender a Unidade Encargos do Município da estrutura orçamentária, 
destinando-se ao ressarcimento administrativo de danos, conforme previsão da Lei nº 
4.511/2021;  
 
- 36/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 363.792,62 
(trezentos e sessenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) e 
visa atender a Divisão de Recursos Hídricos da estrutura orçamentária, destinando-se a obras de 
construção de reservatório de água, para atendimento a bairros do Município.  
 
- 37/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais) e visa atender à Divisão de Cultura da estrutura orçamentária, destinando-se à 
reforma do Museu Público Municipal e do Anfiteatro “Professora Georgina Lefcadito Álvares”.  
 
- 38/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor 
de                      R$ 1.097.200,00 (um milhão, noventa e sete mil e duzentos reais) e visa abranger a 
Divisão de Administração da estrutura orçamentária. 
 
III- PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 19/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado o “Dia de Prevenção ao Feminicídio”, a ser promovido, 
anualmente, no dia 25 de novembro.  
 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 200/21, indica ao Poder Executivo a criação do “Ganha Tempo”, que tem por objetivo oferecer 
atendimento integrado, colocando à disposição do cidadão variados serviços públicos, mediante 
convênios e parcerias firmadas entre a Administração Municipal, Governo do Estado de São 
Paulo, União e outros órgãos de atendimento; 
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- 201/21, sugere ao Poder Executivo que entre em contato com empresas e indústrias do 
segmento pet sediadas em nosso Município, visando à formalização de parceria para a realização 
de campanhas, bem como a instalação de placas por toda a cidade, informando que é crime 
praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais, bem como o telefone para disque-
denúncia. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 

- 202/21, reivindica ao Poder Executivo a construção de acostamento na Estrada Municipal 
“José Perna Sobrinho”, objetivando melhorar as condições e reduzir o risco de acidentes, visto 
que o tráfego naquela região é intenso e é comum ver grupos grandes de ciclistas lado a lado com 
os veículos, expondo-se a riscos de acidentes. 

- 203/21, pede ao Prefeito Municipal que determine a limpeza de ampla área existente no Bairro 
Recanto dos Ipês II, entre as Ruas José Francisco Machado e Catharina Vigatto Govoni e, 
posteriormente, a construção de área de lazer e convivência com a instalação de aparelhos de 
academia ao ar livre, em atendimento aos anseios dos moradores daquela região. 

 
DANIEL BERTINI: 
Requerimentos: 
- 26/21, solicita ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Senhor Valdecir 
Marcolino, que envie a este Poder Legislativo cópias das análises de água que comprovem que 
não há contaminação com agrotóxicos, relativas aos últimos doze meses.  
 
- 27/21, requer ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos que enviem cópias das licenças ambientais e da autorização para a obra que 
está sendo realizada no córrego existente atrás da Desvel Veículos e da Transportadora Pizelli, 
visando interligar a rede de esgoto até a ETE, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 204/21, pede ao Poder Executivo providências urgentes e efetivas para sanar o problema da 
ocupação irregular dos quiosques na região da antiga Fepasa, a fim de acolher adequadamente 
aquelas pessoas em situação de rua e acabar com os danos ao espaço, que é patrimônio público e 
merece cuidados. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Requerimento: 
- 28/21, solicita à Provedoria da Santa Casa de Misericórdia que envide esforços para a 
aquisição de um aparelho de ultrassom para uso da entidade e do Pronto Socorro “Dr. Victório 
Amadeu Casati”, visando obter diagnósticos mais precisos, em benefício dos próprios 
profissionais de saúde e dos pacientes que são atendidos.   
 
Indicação: 
- 205/21, indica ao Poder Executivo a limpeza do mato existente na Rua Dr. Hugo Pereira de 
Abreu, nas imediações da ponte, bem como providências visando a construção de calçadas, uma 
vez que a ausência destas medidas tem obrigado os transeuntes a circularem pela via, lado a lado 
com os veículos e expostos a riscos de acidentes. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Requerimento: 
- 29/21, reitera requerimento ao Chefe do Poder Executivo, com base no inciso XVII, do Art. 75, 
da Lei Orgânica Municipal, para que no tempestivo prazo legal informe a esta Casa de Leis quais 
providências estão sendo tomadas no intuito de regularizar o loteamento Chácara Pantanal, bem 
como resolver os problemas de infraestrutura daquele local. 
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Indicação: 
- 207/21, encaminha ao Prefeito Municipal Anteprojeto de Lei que dá nova redação ao §2º e 
suprime o §3º, ambos do Artigo 2º, da Lei nº 4.556, de 05 de abril de 2.021, que dispõe sobre a 
concessão de pró-labore aos Policiais Militares vinculados ao convênio que delega competência 
ao Estado de São Paulo, para o exercício de atribuições previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, na forma que especifica. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Requerimento: 
- 32/21, reivindica à Empresa Vivo a regularização do serviço de telefonia fixa, com a maior 
brevidade possível, evitando transtornos para a população que tem apontado falhas frequentes, 
em prejuízo à comunicação dos nossos cidadãos. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 208/21, pede ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que disponibilize um 
micro-ônibus no horário de almoço para os servidores que atuam no Almoxarifado Municipal, 
com o objetivo de oferecer maior conforto e segurança a esses trabalhadores. 
 
- 209/21, indica ao Prefeito do Município que solicite ao Presidente do DETRAN, Senhor Ernesto 
Mascelani Neto, a liberação de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para obras de recape em 
Descalvado, por meio do Programa “Respeito à Vida”. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 210/21, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude junto aos 
setores competentes a possibilidade de realizar Feira aos domingos no Parque Morada do Sol, 
como mais uma opção para a aquisição de gêneros alimentícios e, também, para entretenimento 
aos moradores daquele que é um dos bairros mais populosos de nossa cidade. 
 
- 213/21, 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 no final da Rua Antonio Botaro, localizada no Bairro 
Bosque do Tamanduá. 
 
Requerimento: 
- 30/21, requer ao Delegado de Polícia, Dr. Alexandre da Silva Leonardo, que envie a esta Casa 
de Leis dados sobre o efetivo da Polícia Civil em Descalvado alusivos aos últimos 30 anos, 
conforme especifica. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Requerimento: 
- 31/21, requer ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que informe a este 
Legislativo quais os pontos estratégicos de energia em Descalvado, quais os gastos deste setor 
atualmente e se existe projeto para a modernização da iluminação pública em nosso Município.  
 
Indicações: 
- 211/21, reitera à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito pedido visando à implantação 
de redutor de velocidade na Rua Geraldo Trabasso, próximo à Rua Wilson Baião, a fim de 
disciplinar o trânsito e evitar acidentes no local, conforme especifica. 
 
- 212/21, solicita à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos o 
nivelamento do leito da Rua Antonio Alvarenga, no Bairro São Sebastião, e a instalação de uma 
boca-de-lobo naquelas imediações, tendo em vista que o acúmulo de águas está provocando 
danos no pavimento e nas guias e sarjetas daquela via. 



Página 4 de 4 

 

 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 214/21, indica ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Companhia Paulista de Força e Luz 
– CPFL, faça a conclusão da rede elétrica no Distrito Industrial do Tamanduá, haja vista que as 
empresas que receberam áreas no local não podem iniciar suas obras devido à ausência de 
energia elétrica, conforme especifica. 
 
- 215/21, pede ao Poder Executivo medidas para que a Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento Obras e Serviços Públicos e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento organizem e determinem uma equipe destinada à limpeza e manutenção de todas 
as praças públicas do Município de Descalvado, dando o bom exemplo para que outros 
munícipes o façam defronte às suas residências. 
 
- 216/21, sugere ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que realize convênio 
com o Detran para que os pagamentos das multas recebidas em outras localidades do Estado de 
São Paulo, por veículos licenciados em Descalvado, sejam enviados para o nosso Município. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 

 
- Até o fechamento desta pauta, às 16 horas do dia 15 de abril de 2.021, quinta-feira, não havia 
projeto inserido neste expediente. No entanto, proposituras ainda podem ser colocadas em 
votação. 

 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 26 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). 

 


