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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
23ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 05 DE JULHO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 71/21, dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Descalvado para o quadriênio de 2022 
a 2025 e dá outras providências que especifica (TRAMITAÇÃO ANEXA) 
 
- 72/21, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, 
destinadas à elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2022, e dá outras providências 
que especifica. (TRAMITAÇÃO ANEXA) 
 
- 73/21, dá nova redação ao artigo 5º da Lei nº 4.229, de 29 de agosto de 2018, que dispõe sobre 
a concessão de auxílio financeiro a atletas e equipes que representam o Município de Descalvado 
em competições esportivas, substituindo a Associação Desportiva Descalvadense (ADD) pelo 
Conselho Municipal de Esportes e Lazer (CMEL), no que trata da composição da Comissão 
Responsável pela análise e eventual deferimento do auxílio. 
 
II - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 44/21, de autoria do Vereador Marcelo Figueiredo, insere o parágrafo 3º ao Artigo 2º da Lei nº 
4.368, de 26 setembro de 2.019, que dispõe sobre a Carteira de Identificação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), no âmbito do Município de Descalvado e dá outras 
providências. 
 
III – MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 11/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta aplausos e reconhecimento ao Senhor 
Adnan Rogério Jarina por toda uma vida dedicada ao esporte, por levar consigo o nome de 
Descalvado e fomentar este segmento em nosso Município. 
 
IV -  PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES: 
Indicações: 
- 376/21, indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que ceda local 
adequado para a construção de um Centro de Treinamento de Tiro, destinado ao treinamento 
dos policiais militares, conforme especifica; 
 
- 377/21, solicita ao Poder Executivo que faça uma ampla divulgação do Programa “SP Acolhe”, 
do Governo do Estado de São Paulo, que oferece auxílio mensal de R$ 300,00 (trezentos reais) a 
famílias carentes que perderam ao menos um integrante do núcleo familiar para a COVID-19, 
como forma de amparar a população em maior fragilidade social, conforme especifica. 
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- 378/21, pede ao Prefeito Municipal esforços visando à implantação de projeto para a 
modernização da iluminação pública do Município de Descalvado, através da substituição das 
lâmpadas antigas por LED, visando maior economicidade e segurança. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 379/21, indica ao Chefe do Poder Executivo que revitalize e utilize a região do Parque 
“Brazilina Ravazi” para a realização de aulas práticas de auto-escola. Pede, ainda, a limpeza, de 
acordo com as normas ambientais, da área de preservação permanente lindeira ao parque e a 
revitalização da iluminação, de modo que aquele espaço volte a ser frequentado por nossa 
população. 
 
- 380/21, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que envide esforços 
junto ao Governo do Estado visando à aquisição de 40 computadores por escola da rede pública 
municipal de ensino, para que, quando voltarem as aulas, seja oferecido melhor atendimento aos 
alunos ou até mesmo seja possível a realização de aulas híbridas. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicações: 
- 381/21, solicita ao Prefeito Municipal que, juntamente com os Secretários de Obras e Serviços 
Públicos e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, inicie o processo de regularização de uma 
cascalheira municipal, tendo por objetivo utilizar o cascalho para a manutenção e recuperação 
de estradas rurais, oferecendo maior segurança nos deslocamentos à zona rural, dentro da 
legalidade e da sustentabilidade ambiental, conforme especifica 
 
- 382/21, indica ao Poder Executivo que viabilize a compra de uma área para a construção de 
um novo distrito industrial em Descalvado, a fim de oferecer incentivos para que novas 
empresas se instalem no Município, gerando novas vagas de emprego à população, em benefício 
da economia e dos cidadãos descalvadenses 
 
DANIEL BERTINI 
Indicação: 
- 383/21, indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude a 
possibilidade de abertura de concurso público para o cargo de controlador interno, em virtude 
de apontamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme especifica. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA: 
Indicações: 
- 384/21, pede ao Poder Executivo a realização de mutirão de limpeza no bairro Bosque do 
Tamanduá, uma vez que é alarmante a quantidade de lixo e entulhos depositados em terrenos 
existentes naquela região. 
 
- 385/21, reivindica à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços 
Públicos o recapeamento asfáltico do cruzamento da Avenida Siqueira Campos com a Rua José 
Bonifácio, uma vez que há vários buracos e irregularidades no asfalto do trecho em questão, fato 
que prejudica a circulação dos veículos. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 386/21, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto 
de Lei que dá nova redação ao inciso I, do Artigo 13, da Lei nº 3.149, de 07 de outubro de 2.009, 
que institui o Plano Diretor de Arborização Urbana no Município de Descalvado, estabelecendo 
que as placas de PARE devem ser implantadas a 10 metros da confluência do alinhamento 
predial da esquina; 
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- 387/21, pede ao Poder Executivo que dê prioridade às obras de infraestrutura e asfaltamento 
das Ruas João Francisco Ravazi, Alcides Tiengo, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João Donizetti 
Trombini, Irmã Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior, localizadas na parte alta do 
Bairro Jardim do Lago, em benefício das empresas e moradores daquela região. 
 
- 388/21, solicita ao Prefeito Municipal que aprecie o pedido dos moradores da Rua Luiz 
Fumagali, no Bairro São Sebastião, conforme abaixo-assinado, para a instalação de um redutor 
de velocidade, tendo por objetivo disciplinar o trânsito de veículos naquela via pública, conforme 
especifica. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicação: 
- 389/21, reivindica ao Prefeito Municipal que promova a instalação de lixeiras de coleta 
seletiva nos prédios públicos da cidade, visando à preservação do meio ambiente com a 
destinação correta do lixo, conforme especifica. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 
- 55/21, requer ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que, no 
tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis informações sobre estudos, projetos e ações 
visando novas formas de captação de água para abastecimento de nosso município, a fim de 
evitar eventual desabastecimento, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 390/21, solicita ao Poder Executivo a remoção de árvore existente na Rua XV de Novembro, 
próximo ao cruzamento com a Rua 24 de Outubro, na esquina da E.E. “José Ferreira da Silva”, 
uma vez que está encobrindo a sinalização e acidentes estão sendo registrados no local. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 391/21, sugere ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que avalie a 
possibilidade de contratar mão de obra terceirizada para auxiliar nos trabalhos da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, como pequenas reformas, pinturas e manutenção, a fim 
de suprir o déficit de mão de obra. 
 
- 392/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente estudos para 
que seja proibido estacionar em todo o contorno da praça existente na confluência das Ruas 
Vitória Régia e Glicínias no Parque Morada do Sol, em atendimento aos anseios dos cidadãos 
daquele bairro. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 56/21, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini e ao Procurador 
Geral, Dr. Daniel Bagatini, que notifiquem o usuário da área de propriedade da Prefeitura 
Municipal situada na SP-215, defronte ao Distrito Industrial Cosmo Fuzaro, para que o mesmo 
desocupe a área da municipalidade ou faça proposta de compra desta área. 
 
Indicações: 
- 393/21, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde que façam o cadastramento das 
pessoas que se negam a tomar a vacina contra a COVID-19 disponível no dia e que, após assinar 
um termo de responsabilidade, passem automaticamente para o fim da fila, ou seja, só possam se 
vacinar após a conclusão da imunização dos maiores de 18 anos, conforme especifica. 
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- 394/21, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Administração, que estudem a 
possibilidade do aumento dos recursos destinados para a Atividade Delegada, com uso maior no 
período de volta às aulas, para maior segurança das crianças, profissionais da educação, e 
manutenção da ordem em torno das escolas. 
 

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: 

 
- 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. 
 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 12 de julho de 2.021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


