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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
15ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
- Ofício n.º 12/21, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o 
balancete financeiro do mês de abril do corrente exercício, referente às contas deste Legislativo – 
à disposição dos vereadores e a quem possa interessar. 
 
- Convite do Comandante do 2º Pelotão de Bombeiros de Porto Ferreira, Ederson Martins Revelli, 
para a entrega de certificado aos alunos do ensino fundamental I e II da Escola CEDESC referente 
a conclusão das aulas do Programa Bombeiro na Escola do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, que será realizada no dia 11 de maio de 2021, às 15h30 horas, em 
sistema “Drive Thru”, na Rua Antonio Bianchi, n.º 1350, bairro Santa Cruz dos Operários. 
 
II - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 44/21, dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a 
contratação de operações de crédito com desconto em folha de pagamento até 31 de dezembro 
de 2021. 
 
- 45/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), que visa atender a Divisão de Saúde e a Divisão 
Odontológica, destinando-se ao pagamento de auxílio alimentação dos servidores. 
 
III - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 27/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos 

do Município de Descalvado “O Dia Municipal dos Moradores de Assentamentos”, a ser promovido, 

anualmente, no dia 25 de outubro. 
 
IV - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 03/21, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, dispõe sobre a criação de memorial na 
Câmara Municipal de Descalvado em homenagem às vítimas do novo Coronavírus e, também, em 
reconhecimento ao trabalho incansável desempenhado corajosamente pelos profissionais de 
saúde do Município, conforme especifica. 
 
V – MOÇÕES DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 05/21, de autoria do Vereador Mir Valentim, manifesta aplauso e reconhecimento ao 
ilustríssimo 3° SGT PM Amarildo Miguel Martins pelos vinte e três anos de serviços prestados à 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, com dedicação, comprometimento e eficiência. 
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- 06/21, de autoria do Vereador Marcelo Figueiredo, manifesta aplauso aos jovens André 
Coutinho Fernandes Junior e João Vitor Reschini Jardim, em reconhecimento à conquista do 
recorde mundial de Ranch Shorting, resultado de muita disciplina, treino e dedicação. 
 
VI – MOÇÃO DE APELO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 03/21, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, em apelo ao Excelentíssimo Senhor 
Jean Gorinchteyn, Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, pedindo prioridade aos 
motoristas de caminhão na vacinação contra a Covid-19, dada a importância da categoria para a 
economia de nosso País e o elevado risco de contaminação a que se expõem diariamente devido 
às viagens. 
 
VII - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicação: 
- 244/21, sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas visando à divulgação da Delegacia 
Eletrônica de Proteção Animal – DEPA, disponível para todo o Estado de São Paulo, a fim de que 
os cidadãos conheçam mais este canal para que possam apresentar denúncias visando coibir a 
prática de maus tratos. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
- 245/21, indica ao Poder Executivo, por meio da COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito, 
que estude a viabilidade de construir uma rotatória no cruzamento da Avenida Independência 
com a Avenida Antonio Garbuio, no Bairro Alto da Boa Vista, com o objetivo de disciplinar o 
trânsito e evitar novos acidentes no local. 
 
- 246/21, pede ao Prefeito do Município a implantação de redutor de velocidade na Rua Antônio 
Botaro, que compreende os Bairros Bosque do Tamanduá e Alto do São Miguel, em prol da 
segurança dos que por ali transitam, conforme especifica. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicação: 
- 247/21, reivindica ao Prefeito Municipal a revitalização da área existente no Parque Morada 
do Sol, na confluência entre a Rua das Glicínias e a Rua Três, com a instalação de brinquedos, 
ajardinamento, iluminação e calçamento, a fim de criar um espaço adequado ao lazer e 
entretenimento para os moradores daquela populosa região de nossa cidade. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 252/21, requer à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a instalação de placa 
proibindo o estacionamento de veículos no horário compreendido entre 18h e 20h, às quartas-
feiras, bem como a pintura de faixa amarela em trecho da Rua João XXIII, com face para a Praça 
de São Benedito, em decorrência da realização da Feira Legal neste dia, conforme especifica. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 253/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente a realização dos 
serviços de manutenção do leito das vias do Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, no Bairro Butiá, 
compreendendo também as vias onde se localizam as chácaras de recreação, bem como a 
limpeza do mato em suas imediações, em benefício dos moradores e das pessoas que por lá 
transitam. 
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- 254/21, indica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que 
realize os serviços de recapeamento asfáltico na Rua Jerônimo Cirelli, no Bairro Santa Teresinha, 
em atendimento aos anseios dos moradores da região. 
     
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 248/21, sugere ao Poder Executivo seja realizado o plantio de uma nova figueira na Praça 
Barão do Rio Branco, o “Jardim Velho”, no mesmo local onde a antiga árvore caiu e teve que ser 
removida, mantendo a tradição das figueiras nos quatros cantos daquela praça pública. 
     
- 249/21, solicita à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo que estude a viabilidade da 
realização de treinos funcionais ao ar livre, com limitação de pessoas por horário, em espaços 
públicos e orientados pelos profissionais de educação física da Municipalidade, oferecendo à 
população que busca cuidar da saúde a oportunidade de se exercitar. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 250/21, pede ao Prefeito Municipal que dê início, com a maior brevidade possível, aos trâmites 
necessários para disponibilizar o prédio da antiga Brinquedoteca Municipal para nele abrigar o 
posto do “Bombeiro Comunitário”, que trata-se de uma parceria com o Governo do Estado de São 
Paulo, cujos objetivos são prestar serviços de primeiros socorros, combater e prevenir incêndios. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 39/21, solicita à Empresa Royal Canin que viabilize a doação de seu canil/gatil desativado ao 
Município de Descalvado, para que o poder público possa oferecer um novo espaço para o abrigo 
e cuidados de animais em estado de abandono, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 251/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que envide esforços para que o Governo do 
Estado de São Paulo destine a Descalvado uma unidade do programa “Casa da Juventude”, que 
tem por objetivo oferecer apoio aos jovens no início da carreira profissional, qualificação e 
empreendedorismo. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

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 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.  
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PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 10/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, reconhece e declara de Utilidade Pública 
Municipal a “Casa de Apoio Recanto do Tamanduá”. 
 
- 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. 

 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 17 de maio de 2.021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 
- A Câmara Municipal informa que 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. 


