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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
25ª SESSÃO ORDINÁRIA 

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

 

TRIBUNA LIVRE 

 
- Antes do início desta Sessão Ordinária, o Senhor Félix Aquino Favareto, Presidente da 
Associação dos Pensadores Negros de Descalvado - APENDES, usará a Tribuna Livre da Câmara 
Municipal para tratar de assunto relacionado à cessão de uso de prédio público à instituição.  

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I –PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO A 
CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 01/21, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, dá nova redação ao Artigo 22 e ao Caput 
do Artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Descalvado, tendo por objetivo alterar, 
respectivamente, o instrumento jurídico de fixação dos subsídios dos vereadores passando-se de 
lei para resolução e a convocação de suplente de vereador em casos de licença do titular em 
período superior a 120 dias, conforme especifica. 
 
II -  PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 78/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que visa abranger a Divisão de Esportes, Lazer e 
Turismo, objetivando firmar termo de fomento com a Liga Central de Natação da cidade de São 
Carlos, almejando a preparação de alto rendimento de atletas descalvadenses com necessidades 
especiais e potenciais para participar de competições internacionais.  
 
- 79/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que visa abranger o Fundo Municipal de Segurança 
Pública, destinando-se a alteração da classificação da emenda impositiva, de aquisição de 
materiais de consumo para prestação de serviços de terceiros de pessoa jurídica com 
fornecimentos de materiais. 
 
- 80/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), que visa abranger a Divisão de Prevenção, 
Assistência Médica à Saúde (FMS), destinando-se à alteração das finalidades das emendas 
impositivas, conforme requerido pelos autores das emendas, em atendimento à solicitação da 
Associação Descalvadense de Apoio aos Portadores de Câncer – FÊNIX. 
 
- 81/21, 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 mil reais e setenta e sete centavos), que 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. 
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III – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 04/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede Título de Cidadão Honorário 
de Descalvado ao Vereador Senhor Antonio Carlos Paulino, o “Carlinhos Turmeiro”. 
 
- 05/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Secretário de Estado de Habitação de São Paulo, Senhor Flávio Augusto Ayres 
Amary. 
 
IV -  PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES: 
Indicações: 
- 410/21, sugere ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a criação de um 
programa municipal de apoio às vítimas de COVID-19, a fim de oferecer auxílio mensal de          
R$ 500,00 (quinhentos reais) a famílias carentes que perderam ao menos um integrante do 
núcleo familiar para a COVID-19, como forma de amparar a população em situação de maior 
fragilidade social. 
 
- 411/21, reitera ao Poder Executivo descalvadense pedido de criação de um “Disque Denúncia 
Animal”, a fim de que exista um canal para que as pessoas que encontrem animais na rua, vítimas 
de maus tratos, possam fazer denúncias, conforme especifica. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 412/21, requer ao Prefeito Municipal que providencie a aquisição de um novo aparelho de Raio 
X móvel para atender aos pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado que estão 
acamados ou com dificuldades de locomoção, oferecendo um exame de qualidade para o 
diagnóstico e tratamento de doenças em nosso hospital. 
 
- 425/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo que, por meio do setor competente, realize a 
manutenção da iluminação pública e a poda do mato em toda a extensão do calçamento da Rua 
Dom Pedro II, visando à segurança dos transeuntes e melhor aspecto visual daquela via. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicação: 
- 413/21, solicita ao Prefeito do Município a limpeza e manutenção da pista de motocross de 
nosso Município, em benefício dos praticantes do esporte e, também, das pessoas que moram 
nos bairros adjacentes à “Cava Funda”. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicações: 
- 414/21, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a realização de 
concurso público para o cargo de “Fiscal de Posturas”, dada a importância da atuação deste 
profissional para o bem-estar de toda a comunidade. 
 
- 415/21, requer ao Poder Executivo a extensão do programa “Asfalto Novo” também para o 
Bosque do Tamanduá. Pede, ainda, a limpeza e a adoção de medidas mais enérgicas com relação 
ao mato alto, lixo e entulho espalhados pelo bairro. 
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ISMAEL FRANCESCHINI: 
Indicações: 
- 416/21, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que institua na 
Prefeitura Municipal o Projeto “Descalvado sem Papel”, a fim de conceder maior agilidade à 
execução dos serviços municipais, além de gerar economicidade e demonstrar respeito ao meio 
ambiente. 
 
- 417/21, reivindica ao Poder Executivo que estude a viabilidade da colocação de placas e 
criação de um aplicativo de celular com o mapeamento e a indicação dos bairros da cidade, de 
modo a delimitar o local exato onde existe a separação de cada um deles, tornando mais ágil a 
identificação dos endereços, conforme especifica. 
 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 418/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que inicie tratativas junto à Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos com vistas a firmar parceria voltada à instalação de Agência de Correios 
Comunitária – AGC no Município de Descalvado, o que viabilizará melhorias nos serviços 
prestados a nossa população. 
 
- 419/21, solicita ao Prefeito Municipal a criação de uma praça com playground e aparelhos de 
academia ao ar livre no Ricardo Cézar, em área pertencente à Municipalidade, com intuito de 
oferecer um espaço adequado para o lazer e a prática de atividades físicas aos moradores 
daquele bairro e região. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicação: 
- 426/21, requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Obras e Serviços Públicos que realizem 
estudos visando cercar o coreto da “Praça da Matriz”, de modo a não descaracterizá-lo, com o 
objetivo de evitar que seja utilizado por indivíduos para a prática de atos ilícitos. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 
- 62/21, pede à Prefeitura Municipal de Descalvado e ao Departamento Regional de Saúde - DRS 
III Araraquara que remetam a esta Casa de Leis informações acerca do valor repassado pelo 
Governo Federal para o custeio de internação de nossos munícipes em Unidades de Terapia 
Intensiva – UTI e, ainda, nas diversas modalidades de internação, seja pela faixa etária e tempo 
de duração da internação, conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 420/21, solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, providências visando à 
cobertura da quadra poliesportiva da EMEF “Coronel Tobias”, para maior conforto dos alunos e 
professores, quando da retomada das atividades presenciais. 
 
- 421/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a manutenção da iluminação da 
Praça São Benedito, a fim de garantir a segurança dos frequentadores daquele espaço e a 
proteção do patrimônio público. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 422/21, indica ao Prefeito Municipal a reforma do necrotério situado nas dependências do 
Cemitério Municipal, para que as autópsias sejam realizadas em nosso Município, como forma de 
facilitar o processo às famílias que perderam seus entes. 
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VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 423/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a criação de um 
planejamento para o desenvolvimento sustentável de Descalvado, a fim de melhorar a gestão de 
nosso Município e prepará-lo para as gerações futuras. 
 
- 424/21, indica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que realize a 
fiscalização de residências que apresentem consumo excessivo de água neste período de 
estiagem e, também, a autuação com multas, a fim de garantir o consumo consciente. 
 

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: 

 
- 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. 

 
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 44/21, de autoria do Vereador Marcelo Figueiredo, insere o parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei nº 
4.368, de 26 de 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.  
 
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 31/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, 
institui o “Cão Comunitário” no Município de Descalvado, tendo por objetivo a adoção de cães 
abandonados pela própria comunidade, de modo que todos possam colaborar e suprir as 
necessidades desses animais, sem ter que levá-los para casa, conforme especifica. 
 
 

COMUNICADOS 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 26 de julho de 2.021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 
- A Câmara Municipal de Descalvado convida a 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. 


