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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
20ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 14 DE JUNHO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 60/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 700,00 (setecentos reais), que visa abranger a Divisão de Prevenção e Assistência Médica à 
Saúde – FMS, para pagamento do saldo remanescente de cirurgias eletivas (mutirão) do mês de 
novembro de 2020. 
 
- 61/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) e visa abranger o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, destinando-se à aplicação dos recursos de saldo de exercício anteriores.  
 
- 62/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), que visa atender a Divisão de Prevenção e 
Assistência Médica à Saúde – FMS, com o objetivo de complementar os recursos para o segundo 
semestre de 2021, destinados ao combate e tratamento dos portadores da COVID-19, através de 
repasses para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado. 
 
- 63/21, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal n.º 4518, de 22 de dezembro de 2020, que 
autoriza o Executivo Municipal a permitir a regularização de imóveis localizados na zona urbana, 
que contenham construções ou edificações destinadas à residência ou ao comércio, desde que 
atendidas determinadas disposições legais, prorrogando sua vigência até 31/12/2021. 
 
- 64/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 1.573,77 (um mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), visa 
abranger a Procuradoria Geral do Município, destinando-se ao pagamento de saldo 
remanescente do exercício anterior referente a custas de diligências com Oficial de Justiça. 
 
- 65/21, dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço municipal de transporte 
coletivo de passageiros no Município de Descalvado, em atendimento ao Anteprojeto de Lei de 
autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves. 
 
II - PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 37/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado o “Dia do Militar Reformado e de Reserva”, a ser 
promovido, anualmente, no dia 19 de abril. 
 
- 38/21, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado a “Corrida 1º de Maio”, na forma que especifica. 
 
- 39/21, de autoria do Vereador Jacaúna Rodrigues de Lima, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado o “Dia do Nordestino”, a ser promovido, anualmente, no dia 
08 de outubro. 
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- 40/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, reconhece e declara de Utilidade Pública 
Municipal a “Casa Espírita Seara de Luz”. 
 
III -  PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES: 
Indicações: 
- 308/21, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto 
de Lei que dispõe sobre o sepultamento de animais domésticos no Cemitério Público do 
Município de Descalvado, na forma que especifica. 
 
- 309/21, sugere ao Poder Executivo que institua, em Descalvado, o Programa “Me Leva pra 
Casa” e formalize a criação de um E-book a ser disponibilizado pela internet com as fotos dos 
cães e gatos disponíveis para adoção no Canil/Gatil Municipal.  
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 310/21, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, a construção de um 
centro para a realização de exames de diagnóstico por imagem no espaço livre existente na Santa 
Casa de Misericórdia de Descalvado, com face para a Rua Maria Grassi. Se necessário, seja 
efetuada parceria público-privada para tal finalidade. 
 
- 311/21, sugere ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos que 
disponibilizem um funcionário para a fiscalização do descarte irregular de lixo urbano, inclusive, 
com a aplicação de multa, a fim de inibir este tipo de ação. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicações: 
- 312/21, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e 
Serviços Públicos que envidem esforços para melhorias na Rodovia SP-215, no trecho de acesso 
à estrada “Benedito Simel”, que interliga Descalvado à cidade de Analândia, com a extensão de 
uma rotatória, tendo por objetivo evitar acidentes de trânsito, conforme especifica. 
 
- 313/21, reivindica ao Prefeito Municipal e à Assessoria de Imprensa do Município que façam 
ampla divulgação do programa de parcelamento do Estado de São Paulo sobre os débitos do 
IPVA, referentes aos anos de 2017 a 2020, que possibilita condições diferenciadas àqueles que 
possuem dívida. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicações: 
- 314/ 21, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo para que viabilize a implantação de um 
Centro de Diagnóstico por Imagem no Município de Descalvado, oferecendo exames de qualidade 
à nossa população, sem a necessidade de deslocamento a outras cidades. 
 
- 315/21, requer ao Poder Executivo que envie à Câmara Municipal Projeto de Lei concedendo o 
direito a horário especial ao servidor público municipal que tenha cônjuge, filho ou dependente 
com deficiência de qualquer natureza, sem a exigência de compensação de horário, nos termos 
da Lei Federal n.º 13.370, de 12/12/2016. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicações: 
- 316/21, pede providências à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e 
Serviços Públicos para as obras de abertura de via, com infraestrutura e asfaltamento da 
extensão da Rua Adolfo Fava, no trecho compreendido entre a Rua Silvio Schirolli e Avenida Pio 
XII, no Bairro São Sebastião, em benefício dos moradores que utilizam a via e das empresas que 
estão se instalando próximas ao local. 
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- 317/21, solicita à Prefeitura Municipal que contate a CPFL – Companhia Paulista de Força e 
Luz para a substituição dos postes de madeira pelos de concreto no Jardim Bela Vista, uma vez 
que podem tombar a qualquer momento, colocando em risco a integridade física e as residências 
e veículos dos moradores daquele bairro. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicação: 
- 318/21, indica ao Prefeito Municipal que determine a manutenção do estacionamento situado 
defronte ao Pronto Socorro Municipal, tendo em vista que o pavimento asfáltico está deteriorado 
e pode danificar os veículos e até mesmo ocasionar acidentes. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 319/21, solicita ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine à 
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a construção de uma 
canaleta para o escoamento das águas pluviais na Rua 22 de abril, defronte ao antigo Nosso 
Clube, uma vez que o acúmulo de água está causando danos no asfalto e prejudicando o trânsito 
de veículos.  
 
- 320/21, pede ao Poder Executivo a limpeza e reparos nos calçamentos existentes nas 
extremidades dos canteiros da Avenida Descalvado, a fim de garantir segurança e a devida 
acessibilidade aos cidadãos que por lá circulam. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 321/21, indica ao Prefeito Municipal a construção de banheiro e cozinha para uso dos 
servidores que trabalham na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, oferecendo estrutura 
básica aos trabalhadores que passam o dia todo naquele local, inclusive para a refeição do 
almoço. 
 
- 322/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo a construção de tanques e instalação de bombas 
de combustíveis e equipamentos, com estrutura moderna e eficiente, no Almoxarifado Municipal, 
para o abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura, visando a economicidade. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 323/21, indica ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente a execução da 
poda das árvores existentes ao longo da Avenida Antonio Garbuio, uma vez que, da forma como 
estão, atrapalham a circulação dos veículos, sobretudo os de grande porte. 
 
- 324/21, solicita à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que 
faça os devidos reparos nos buracos existentes no asfalto do cruzamento da Rua José Bonifácio 
com a Rua Siqueira Campos, a fim de oferecer mais segurança ao trânsito naquela região. 
 
- 329/21, requer ao Poder Executivo que efetue contatos com os proprietários de área existente 
na Avenida Antonio Garbuio para tratativas acerca da abertura da segunda via no trecho que 
ainda não dispõe de tal benfeitoria, em virtude do elevado fluxo de veículos e pedestres e, 
sobretudo, para garantir maior segurança ao trânsito de veículos e pedestres naquela região. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 325/21, solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que tome as medidas 
cabíveis para a municipalização do trânsito em Descalvado, de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, visando melhorias na fiscalização, sinalização e educação do trânsito e, ainda, 
contribuindo com a arrecadação municipal. 
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- 326/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine à Seção de Trânsito a instalação de 
um redutor de velocidade na Avenida Brasil, próximo ao campo existente no Bairro Portal dos 
Coqueiros, para diminuir os riscos de acidentes de trânsito naquelas imediações. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 327/21, indica ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços 
Públicos que envidem esforços para a contratação de uma empresa terceirizada, com 
funcionários residentes em Descalvado, para a execução do serviço de limpeza de calçadas e 
terrenos sujos, com posterior envio de cobrança ao proprietário do imóvel. 
 
- 328/21, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde que notifiquem todas 
as agências bancárias para que passem a disponibilizar um(a) funcionário(a) para a limpeza da 
porta de entrada, assentos e caixas eletrônicos a cada 20 minutos, tendo em vista a grande 
concentração de pessoas durante todo o dia nos bancos e a necessidade de combater a 
disseminação do Coronavírus. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 
 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 

- 03/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, rende congratulações ao 1º Tenente 
Vagner Aparecido Regazzoni por ter assumido o comando do pelotão da Polícia Militar de 
Descalvado, e deseja-lhe boas-vindas a Descalvado e uma profícua gestão, conforme especifica. 
 

MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 
- 07/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta aplausos ao Procurador 
Geral Dr. Daniel Bagatini, extensivos aos demais integrantes do quadro de servidores da 
Procuradoria Geral do Município, em justo reconhecimento aos relevantes serviços prestados a 
Descalvado, em especial neste período da pandemia, que está exigindo esforço, dedicação e 
comprometimento adicional de todos os servidores públicos. 
 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 
- 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. 
 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 21 de junho de 2.021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


