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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
24ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
- Ofício n.º 18/21, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o 
balancete financeiro do mês de junho do corrente exercício, referente às contas deste Legislativo. 
 
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 74/21, dispõe sobre a autorização do Poder Público receber bens em doação, de pessoas físicas 
ou jurídicas, terras in natura, raspas de asfalto, dentre outros materiais, bens móveis ou 
benfeitorias a serem utilizadas em obras, atividades e demais serviços públicos do Município. 
 
- 75/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 99.999,00 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), que visa abranger a 
Divisão de Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS, objetivando a aplicação de recursos de 
origem Federal – Fundo Nacional de Saúde – Atenção Especializada – no Centro de 
Especialidades Médicas do Município de Descalvado. 
 
- 76/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 243.831,69 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e 
nove centavos), que visa abranger a Divisão de Trânsito e Execução de Serviços Públicos, 
objetivando a aplicação de recursos do CIDE em projetos e obras de estradas municipais. 
 
- 77/21, dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n.º 4.034, de 07 de julho de 2016, que 
regula as medidas de Polícia Administrativa, que estabelece regras de circulação de carros de 
som, proibindo sua circulação com ruído também nas proximidades de estabelecimentos 
religiosos de qualquer natureza, em atendimento a Indicação do Vereador Pastor Adilson 
Gonçalves. 
 
II - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 45/21, de autoria do Vereador Mir Valentim, institui, no âmbito do Município de Descalvado, o 
programa de atenção aos problemas de saúde mental decorrentes da pandemia de Covid-19, na 
forma que especifica. 
 
- 46/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, institui, no âmbito do Município de 

Descalvado, a campanha de conscientização sobre a Esporotricose Felina, na forma que especifica. 

 
- 47/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, dispõe sobre o bem-estar animal em 

competições realizadas no Município de Descalvado, na forma que especifica. 
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III – MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 12/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta aplausos e reconhecimento ao atleta 
descalvadense Paulo Mazaro que durante 15 anos destacou-se no cenário esportivo através do 
Triathlon, levando o nome de Descalvado a competições nacionais e internacionais. 
 
IV -  PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES: 
Indicações: 
- 395/21, indica ao Poder Executivo que, em parceria com as Associações e ONG’s que possuem 
um trabalho voltado à causa animal, realizem a ‘chipagem’ dos animais no Município de 
Descalvado, de forma gratuita, formando uma base de dados que auxilie nos cuidados com os 
pets. 
 
- 396/21, requer ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que envie à Câmara 
Municipal de Descalvado projeto de lei visando à concessão de direito de uso da área pública 
localizada entre as ruas das Hortênsias, dos Antúrios e Azaleias, no bairro Morada do Sol, com 
fins de doação à empresa Souza Indústria de Móveis e Comércio de Madeiras Ltda., com a 
finalidade de gerar emprego e renda e robustecer a arrecadação de impostos em benefício da 
população. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 397/21, pede a Poder Executivo a colocação de braços de luminárias e lâmpadas nos postes 
existentes na Rua Primo Fachini, logo após o entreposto de Ovos Estrela, uma vez que várias 
famílias moram naquela região e a falta de iluminação causa insegurança a estes cidadãos. 
 
- 398/21, requer ao Prefeito Municipal que promova a limpeza de área verde localizada no 
bairro Bosque do Tamanduá, entre as Ruas Anna Morseli Cardoso e Luiz Terci, pois o espaço tem 
sido usado para a prática de atos ilícitos, o que está causando transtornos diversos aos 
moradores. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicações: 
- 399/21, solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde que formalize pedido, nos 
moldes do que foi realizado pela Câmara Municipal, solicitando ao Governo do Estado de São 
Paulo a disponibilização, assim que aprovado o uso emergencial pela ANVISA, do imunizante 
ButanVac para aplicação da 3ª dose, ou dose de reforço, no ano de 2022, em toda a população do 
Município de Descalvado. 
 
- 400/21, requer ao Prefeito Municipal que contate a CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz 
solicitando, com urgência, a substituição de lâmpadas queimadas nos postes situados no entorno 
do hospital da Santa Casa de Misericórdia, para maior segurança dos funcionários e pacientes. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicações: 
- 401/21, indica ao Chefe do Poder Executivo a criação de um programa voltado à preparação de 
jovens para o mercado de trabalho, com estratégias que levem em conta os interesses, 
qualificações e habilidades de cada indivíduo, auxiliando-os na busca do primeiro emprego, 
conforme especifica. 
 
- 402/21, indica ao Chefe do Poder Executivo que firme convênio com o Governo do Estado de 
São Paulo para execução de obras de reforma nos prédios que abrigam as Creches Municipais, de 
modo que estejam em perfeitas condições para retorno presencial das crianças. 
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ISMAEL FRANCESCHINI: 
Requerimento: 
- 61/21, solicita ao Governo do Estado de São Paulo providências visando mais agilidade nos serviços 

do DETRAN-SP e CIRETRAN, bem como a melhoria dos serviços prestados à população de 

Descalvado, visto que muitos cidadãos tem reclamado da instabilidade do sistema e da morosidade 

para a expedição de documentos. 

 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Requerimento: 
- 57/21, requer ao Prefeito Municipal cópia integral do contrato de locação da estrutura externa 
do “Covidário”, um espaço anexo à Santa Casa de Descalvado, criado recentemente para suprir o 
aumento de casos de COVID-19 em nosso Município. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 403/21, solicita à Comissão Municipal de Trânsito - COMUTRAN a instalação de redutor de 
velocidade na Rua Roque Francisco, nas imediações do nº 220, a fim de disciplinar o trânsito e 
evitar acidentes no local. 
 
- 404/21, solicita ao Poder Executivo municipal que, por meio do setor competente, viabilize as 
obras de infraestrutura e asfaltamento das vias públicas do loteamento Chácara Pantanal, em 
benefício dos moradores que há anos aguardam pela regularização daquele bairro. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimentos: 
- 58/21, requer às empresas Vivo, Claro e Net que verifiquem a possibilidade de oferecer 
internet a cabo para o bairro São Sebastião, Parque Morada do Sol e Parque Universitário, 
atendendo aos anseios e necessidades dos moradores destas regiões. 
 
- 59/21, requer ao Departamento Regional de Saúde - DRS III Araraquara que envie para esta 
Casa de Leis qual foi número de pacientes de Descalvado que precisou de vagas de UTI e 
necessitou de transferência para cidades da região nos dois anos que antecederam ao início da 
pandemia (2018 e 2019), conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 405/21, reivindica ao Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de concessão de uso 
de prédio pertencente à municipalidade para a APENDES – Associação dos Pensadores Negros de 
Descalvado, visando a ampliação de suas atividades sociais de grande relevância à comunidade 
descalvadense. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 406/21, solicita à Secretaria Municipal de Saúde a contratação de médicos para atendimento 
no Centro Municipal de Especialidades – CEME, uma vez que não há no local oftalmologista, 
neurologista, psiquiatra e ortopedista, conforme especifica. 
 
- 407/21, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação e Cultura que façam a reforma 
da Creche "Mathilde de Freitas Cirelli", localizada no Jardim Colonial, disponibilizando um 
espaço adequado e com maior ventilação para as crianças. 
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VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 60/21, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde que enviem a esta Casa de Leis 
informações sobre o trabalho desenvolvido por meio do prontuário eletrônico, tais como as 
vantagens e desvantagens do sistema e os impactos na rotina de trabalho da saúde após a sua 
instalação. 
 
Indicações: 
- 408/21, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo a criação de 
espaços com playgrounds e areia nos bairros mais distantes do Centro de Lazer do Trabalhador, 
a exemplo do que foi feito na Praça “Luiz Celso Assoni”, em benefício das famílias 
descalvadenses. 
 
- 409/21, pede ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que pleiteie junto ao 
Governo do Estado de São Paulo uma unidade completa da ETEC – Escola Técnica Estadual, com 
todos os cursos profissionalizantes disponíveis, a fim de preparar os jovens descalvadenses para 
o mercado de trabalho. 
 

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: 

 
- 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. 
 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 

- 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. 
 
 

COMUNICADOS 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 19 de julho de 2.021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 
- A Câmara Municipal de Descalvado convida todos para participarem de Audiência Pública no 
dia 20 de julho de 2021, terça-feira, com início às 19:00 horas, na sede deste Legislativo, a 
fim de discutir os Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo números 71/2021 e 72/2021, 
que, respectivamente, dispõem sobre o Plano Plurianual do Município de Descalvado para o 
período de 2022 a 2025 e sobre as Diretrizes Orçamentárias dos Poderes Executivo e Legislativo 
Municipal, destinadas à elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2.022. 


