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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
19ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Ofício SF n.º 84/21, do Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, encaminhando o Diário 
de Empenhos e o Balancete Receita/Despesa referentes ao mês de abril de 2021, Balancete 
Retificado da Receita – março, com inclusão do campo de Suplementação/Redução, Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária do 2º Bimestre e Relatório de Gestão Fiscal do 1º 
Quadrimestre de 2021. 
 
 - Ofício n.º 16/21, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o 
balancete financeiro do mês de maio do corrente exercício, referente às contas deste Legislativo. 
 
II - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 36/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado a “Campanha de Conscientização para Vacinação de Cães 
contra a doença de Cinomose”, a ser promovida, anualmente, no mês de outubro. 
 
III -  MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 09/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta aplausos e reconhecimento aos atletas 
de karatê que participaram dos eventos oficiais da CBKI (Confederação Brasileira de Karatê 
Interestilos) e obtiveram excelentes classificações e troféus, enaltecendo o nome de Descalvado 
por meio do esporte. 
 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES: 
Indicações: 
- 291/21, solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de redução do prazo para que 
as empresas que recebem a concessão de direito de uso de áreas do Município tenham a outorga 
da escritura definitiva do terreno em 4 (quatro) anos de atividade, conforme especifica. 
 
- 292/21, sugere ao Chefe do Poder Executivo descalvadense a criação de um “Disque Cão 
Abandonado”, a fim de que exista um canal para que as pessoas que encontrem animais na rua, 
vítimas de maus tratos, possam fazer denúncias. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 293/21, indica ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos providências com relação 
ao abastecimento no Bairro Jardim Colonial, tendo em vista que sempre no final do dia a 
quantidade de água que chega às torneiras das residências diminui significativamente, 
atrapalhando as atividades das famílias que residem naquela região. 
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- 294/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, e ao 
Secretário de Saúde, Senhor Wander Bonelli, que tomem providências a fim de disponibilizar 
médico oftalmologista para atendimento na rede pública municipal de saúde, em benefício de 
nossos cidadãos. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicação: 
- 295/21, reitera pedido ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo 
visando a efetiva construção de complexo de lazer em área institucional do Município no Bairro 
Bosque do Tamanduá, composto de academia ao ar livre, playground para crianças (brinquedos), 
campo de futebol de areia e quadra de vôlei de areia, com iluminação, uma vez que há recursos 
financeiros destinados para tal fim, provenientes das emendas impositivas. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 296/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que contrate 
empresa para a realização de aulas de equitação para crianças e sessões de equoterapia, 
buscando oferecer benefícios para a saúde e, também, o desenvolvimento biopsicossocial de 
pessoas com deficiências e necessidades especiais. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Requerimento: 
- 50/21, requer à Provedoria da Santa Casa de Misericórdia que informe a esta Casa de Leis se o 
atual quadro de funcionários da instituição atende à demanda de pacientes e serviços ou se está 
deficitário, sobretudo no momento da grave crise sanitária pelo qual passamos. 
 
Indicação: 
- 297/21, pede à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH a 
construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto compacta no Bosque do Tamanduá, já que a 
estação elevatória de esgoto do bairro se encontra em condições ruins e já não cumpre sua 
função, gerando inúmeros transtornos a quem reside na região. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicação: 
- 298/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que envide esforços junto ao Governo do 
Estado de São Paulo para adesão ao Programa "Frente de Trabalho”, a partir do qual é possível 
contratar mão-de-obra para a realização de atividades como limpeza, conservação e manutenção 
de órgãos públicos, dando uma oportunidade de emprego àqueles que necessitam. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 299/21, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, a instalação de uma pista 
de skate na Praça “Luís Celso Antonio”, a Praça do Lago, a fim de oferecer espaço para a prática 
de mais esta modalidade, nesta área de grande acesso de toda a população descalvadense. 
 
- 300/21, solicita à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo que providencie a construção das 
cabines para os atletas que ficam na reserva nos dois minicampos e campo oficial do CLT 
“Daltayr Anacleto Pozzi”, oferecendo a estrutura adequada para os jogos e campeonatos de 
futebol, conforme especifica. 
 
- 301/21, requer ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Descalvado que tome providências 
visando o reforço da sinalização horizontal da Avenida Antonio Fregonese, tanto no que tange à 
faixa central quanto às faixas laterais, de modo a tornar o trânsito mais seguro naquela região. 
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REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 302/21, pede ao Poder Executivo, por meio do setor de Obras e Serviços Públicos, que faça a 
manutenção do calçamento do entorno do CLT do Bairro Santa Cruz, tendo em vista que a 
situação do passeio público coloca em risco as pessoas que por ali transitam. 
 
- 303/21, reivindica ao Prefeito Municipal a recuperação do CLT Santa Cruz, por meio das obras 
que se fizerem necessárias nos vestiários, arquibancadas e alambrado, bem como toda a pintura 
do local, oferecendo aos moradores daquela região um local adequado para a prática de esportes 
e momentos de lazer e entretenimento. 
 
- 304/21, requer à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a instalação de redutor de 
velocidade na Rua Cruzeiro do Sul, próximo ao cruzamento com a Rua Talé Fabricio, no Bairro 
Santa Cruz, como forma de inibir os motoristas que trafegam em alta velocidade. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 305/21, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde que, em parceria com a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, iniciem um projeto para a construção 
de um Centro de Diagnóstico por Imagem em nosso Hospital, oferecendo exames de qualidade 
para nossos cidadãos e tornando nosso Município referência para outras cidades da região. 
 
- 306/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo e à SEMARH esforços visando à adesão do 
Município de Descalvado ao Programa do Governo do Estado de São Paulo “Municípios Paulistas 
Resilientes”, que tem por objetivo a identificação de vulnerabilidades relacionadas às mudanças 
do clima, além de capacitar os municípios para a elaboração de planos de adaptação climática. 
 
- 307/21, reivindica ao Poder Executivo que estabeleça contatos com o Governo do Estado para 
que Descalvado passe a integrar o Programa “São Paulo Amigo do Idoso” e, dentre outras 
medidas, que seja implementado um Centro “Dia do Idoso”, em benefício dessa camada de nossa 
população que merece todo nosso respeito e atenção. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 
 

MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 

- 06/21, de autoria do Vereador Marcelo Figueiredo, manifesta aplauso aos jovens André 
Coutinho Fernandes Júnior e João Vitor Reschini Jardim, em reconhecimento à conquista do 
recorde mundial de Ranch Shorting, resultado de muita disciplina, treino e dedicação. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 

- 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. 
 

COMUNICADO 

- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 14 de junho de 2.021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


