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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
14ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I- PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 39/21, dispõe sobre a alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipal, para o exercício de 2021, e dá outras providências que especifica. 
 
- 40/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais) e visa atender à Divisão de Mobilidade Urbana da estrutura 
orçamentária, para possibilitar subvenção econômica à empresa de transporte coletivo no 
Município de Descalvado. 
 
- 41/21, autoriza a concessão de subvenção econômica para o custeio do transporte coletivo de 
modo a manter a modicidade da tarifa cobrada aos usuários do serviço público.  
 
- 42/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que visa atender a Divisão de Trânsito, objetivando a 
contratação de internet via fibra óptica. 
 
- 43/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que visa atender a Divisão Agrícola, objetivando atender ao 
Convênio firmado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 
II- PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 24/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, institui, no âmbito do Município de 

Descalvado, o Selo "Amigo dos Animais" de reconhecimento a empresas, associações e fundações que 

se destacam na promoção de iniciativas da causa animal. 
 
- 25/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a afixação de cartazes de 

incentivo à adoção de animais em pet shops, clínicas veterinárias, lojas agropecuárias e 

estabelecimentos similares. 
 
- 26/21, de autoria do Vereador Marcelo Figueiredo, institui a “Semana da Polícia Militar no 
Município de Descalvado”, a ser realizada, anualmente, no dia 25 de agosto (Dia do Soldado). 
 
III – MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 04/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, manifesta aplauso ao ilustríssimo Capitão PM 
Daniel do Amaral Veiga, em justo reconhecimento aos serviços de excelência prestados à 
comunidade descalvadense no comando da 3ª Cia. da Polícia Militar de Descalvado, com 
competência, ética, eficiência, comprometimento e integridade inigualáveis. 
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IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicação: 
- 230/21, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, anteprojeto 
de lei que dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço municipal de transporte 
coletivo de passageiros no Município de Descalvado. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicação: 
- 231/21, indica ao Poder Executivo que proceda a limpeza e a poda do mato no passeio público 
da Rua Antonio Celso Martins, no Recanto dos Ipês, bem como faça o calçamento com bloquetes, 
oferecendo um espaço seguro para que os munícipes possam transitar. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimento: 
- 35/21, requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e 
Serviços Públicos informações sobre como estão as tratativas com a Empresa Lopes e Pécora 
Construções, responsável pela pavimentação da segunda via da Rua Mário Bonitátibus, uma vez 
que a obra concluída em 2019 apresentou pontos de deterioração do asfalto que precisam ser 
corrigidos. 
 
Indicação: 
- 232/21, reencaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, 
anteprojeto de lei que cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, no âmbito do 
Município de Descalvado, assegurando cuidados aos animais de rua. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
- 242/21, pede ao Poder Executivo Municipal a colocação de alambrado e calçamento com 
bloquetes no entorno da área verde situada entre a Rua Vicente Serpentino e Rua Padre Jeremias 
José Nogueira, no São Sebastião, conforme especifica. 
 
- 243/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine o reparo da letra “o” no letreiro 
situado no trevo de acesso à Rodovia SP-215, sentido Porto-Ferreira, evidenciando de forma 
correta o nome de “Descalvado”. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Requerimento: 
- 36/21, requer ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, 
que informe a esta Casa de Leis a quantidade de alunos que recebe auxílio financeiro destinado 
ao pagamento de transporte. Pede, ainda, que esclareça se o benefício ofertado supre a demanda 
existente em nosso Município e atinge todos os estudantes que dele necessitam. 
 
Indicações: 
- 233/21, solicita ao Prefeito Municipal a realização de estudos visando à reforma dos banheiros 
existentes na Praça “Santa Cruz das Almas”, possibilitando o uso por parte das pessoas que a 
frequentam ou aguardam o transporte público no local. 
 
- 234/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a poda das árvores e plantas da 
Praça “Rosa Romantini”. Pede, ainda, providências quanto à iluminação deste local e da Praça 
“Celso Aparecido Assoni”, a fim de que os cidadãos possam frequentar estes espaços públicos 
com tranquilidade e mais segurança. 
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ISMAEL FRANCESCHINI 
Requerimento: 
- 37/21, requer à INTERVIAS – Concessionária de Rodovias do Interior Paulista que faça a 
limpeza e a manutenção do acostamento da SP-215 até o ponto em que atingem as cercas que 
fazem divisa com as propriedades rurais, evitando o risco de incêndios devido ao mato alto e ao 
período de estiagem, conforme especifica. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 235/21, solicita ao Poder Executivo que entre em contato com a CPFL – Companhia Paulista de 
Força e Luz para a implantação de postes com luminárias na Rua Samuel Rodrigues Morgado, 
nas proximidades das empresas “Realidade Transportes e Turismo” e “Royal Canin”. 
 

- 236/21, pede à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento a poda das árvores na Rua 
Samuel Rodrigues Morgado, em atendimento aos anseios dos cidadãos, a fim de melhorar o 
aspecto visual daquela região. 

     
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 
- 38/21, requer à CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz que realize a poda das árvores 
situadas na Rua Vitória Régia, no Parque Morada do Sol, em virtude do risco iminente de 
descarga elétrica, visto que os galhos já ultrapassaram a rede de energia. 
 
Indicação: 
- 237/21, solicita ao Prefeito Municipal esforços no sentido de determinar o calçamento com 
bloquetes ou placas de concreto, nas extremidades do meio fio da Avenida Independência, 
visando à segurança dos pedestres e pessoas que utilizam a via para a prática de atividades 
físicas, conforme especifica. 
     
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 238/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a manutenção das caixas d’água 
que fazem o abastecimento dos bairros, bem como de todo o perímetro em seu entorno, 
objetivando a conservação e a segurança destes locais, conforme especifica. 
 
- 239/21, pede ao Prefeito Municipal de Descalvado que determine ao setor competente a 
elevação da “valeta” existente no cruzamento da Rua Coronel Tobias com a Rua Dr. Jaime Regalo 
Pereira, objetivando trazer maior segurança ao trânsito daquela região. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 240/21, requer ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, a construção de um 
novo Centro de Atenção Psicossocial para ampliar os serviços oferecidos pelo CAPS já existente, 
a fim de acolher e tratar de forma multidisciplinar os cidadãos que precisam de atendimentos 
quanto a aspectos da saúde mental, como depressão, síndrome do pânico, dentre outros. 
 
- 241/21, sugere ao Poder Executivo a formalização de parceria com empresas locais a fim de 
oferecer cursos profissionalizantes e cursos preparatórios para concursos, de modo a capacitar e 
abrir portas do mercado de trabalho para a população menos favorecida. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 
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ORDEM DO DIA 

 
VETO A SER APRECIADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, VALENDO-SE DESTACAR QUE 

PARA REJEITAR O VETO É NECESSÁRIO O VOTO DA MAIORIA ABSOLUTA DOS 
VEREADORES, CONFORME ARTIGO 68, I, B, DO REGIMENTO INTERNO: 

 
- 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.  

 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 10 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. 


