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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
13ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I- PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 20/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, torna obrigatória a afixação de cartaz com 
informações para denúncias de maus-tratos contra animais, nos locais e na forma que especifica 
e dá outras providências;  
 
- 21/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado o “Dia Municipal de Conscientização e Combate aos Maus-
Tratos e Abandono de Animais”, a ser promovido, anualmente, no dia 10 de dezembro; 
 
- 22/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado o “Dia Municipal de Combate à Violência Infantil”, a ser 
promovido, anualmente, no dia 04 de junho; 
 
- 23/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, institui a Campanha “Março 
Vermelho” para conscientizar a população acerca da prevenção do contágio de doenças 
infectocontagiosas. 
 
 
II - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 217/21, reivindica ao Poder Executivo o conserto do alambrado e a limpeza de área lindeira ao 
Parque Ecológico “Sebastião Fiochi”, no Bairro Bela Vista, em atendimento aos anseios dos 
moradores daquela região; 
 
- 218/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo que, com urgência, tome providências visando à 
instalação de um alambrado na lateral da mata existente no Recanto dos Ipês 2, na Rua Abílio 
Paludetti, a fim de trazer mais segurança àquele bairro e evitar o depósito irregular de lixo 
naquele local. 
 
DANIEL BERTINI: 
Requerimento:  
- 33/21, requer ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que, juntamente com a 
Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), estude a construção de rotatória na SP-
215 para acesso ao Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, com o objetivo de tornar o trânsito mais 
seguro e evitar que empresas ali instaladas encerrem suas atividades em Descalvado. 
 
Indicação: 
- 219/21, reitera ao Chefe do Poder Executivo pedido de esforços junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, visando à 
instalação de um polo da UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de São Paulo, destinada a 
oferecer cursos semipresenciais. 
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JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 220/21, reivindica ao Poder Executivo que promova a reforma e devidas adaptações da 
arquibancada do Centro de Lazer do Trabalhador – CLT “Daltayr Anacleto Pozzi”, visando 
garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. 
 
- 221/21, requer ao Chefe do Poder Executivo que verifique junto à Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social a 
possibilidade de fornecer os kits de alimentação escolar também para as crianças matriculadas 
na Creche Sonho Infantil, dado o momento de dificuldade pelo qual passam muitas famílias. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI: 
Indicação: 
- 222/21, pede ao Poder Executivo a reforma do redutor de velocidade existente na Rua das 
Rosas, nas imediações do nº 230, que já não cumpre sua função. Pede, ainda, o recape de toda a 
via e a instalação de um segundo redutor de velocidade também na referida rua, a fim de 
melhorar as condições de tráfego e oferecer mais segurança aos moradores do Parque Morada 
do Sol. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 223/21, pede à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que amplie o Programa “Mais 
Educação”, criado pelo Governo Federal, a fim de oferecer conteúdos complementares de 
português, matemática e atividades no campo da arte, cultura e esporte, mediante a 
complementação de carga horária do aluno entre cinco ou quinze horas semanais no turno ou 
contraturno; 
 

- 224/21, solicita à Prefeitura Municipal que coloque canos de PVC, de preferência na cor 
branca, a fim de cobrir e identificar a ferragem do alicerce existente em terreno de sua 
propriedade defronte do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, com o objetivo de evitar 
acidentes com adultos e, sobretudo, crianças que circulam pelo local. Ainda, caso esse não seja o 
entendimento do Poder Executivo, que a Municipalidade cerque o local para evitar a circulação 
de pessoas, evitando um potencial acidente com ferragem que ali se encontra.  

- 225/21, sugere a colocação de portão ou grade de malha fina cercando erosão limítrofe à ponte 
existente na “Praça do Lago”, uma vez que referido buraco está a poucos metros do parque 
infantil daquele complexo e pode ocasionar acidentes graves. 

     
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 226/21, pede à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a pintura de uma faixa de 
pedestres defronte da entrada da Santa Casa de Misericórdia com face para a Avenida Bom Jesus, 
para que este dispositivo traga maior segurança aos pacientes que vão fazer exames de raio X, já 
que atualmente a faixa mais próxima fica apenas nas extremidades do quarteirão, a alguns 
metros dali. 
 
- 227/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente a abertura de 
uma valeta para escoamento das águas pluviais no cruzamento da Avenida das Flores com a Rua 
das Hortênsias, uma vez que a água que se acumula sobre a via está causando danos ao asfalto 
naquele local. 
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VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 34/21, requer ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, e ao Diretor de 
Tributação, Senhor Nelson Bumussi, que remetam a este Legislativo relatório pormenorizado e a 
quantificação de valores após aprovação e vigência da Lei de Anistia, conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 228/21, reivindica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos 
providências quanto ao entorno do lago existente na Praça “Luiz Celso Antonio”, uma vez que o 
pavimento está cedendo e sendo “engolido” pela água, oferecendo risco de acidentes, sobretudo 
às crianças que frequentam aquele local. 
 
- 229/21, solicita ao Poder Executivo que realize mutirão de limpeza e coleta de lixo e 
inservíveis em vias públicas e terrenos de todos os bairros da cidade. Pede, ainda, a promoção de 
uma campanha de conscientização quanto ao descarte consciente, conforme especifica. 
 
 

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 20 de abril de 2.021, terça-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 03 de maio de 2.021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 
- A Câmara Municipal informa que desde o dia 19 de abril está permitido o acesso do público em 
geral às sessões ordinárias e extraordinárias, respeitando o limite máximo de até 25% de 
ocupação dos assentos do Plenário, mantendo-se o distanciamento social e o uso de máscaras. 


