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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
27ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 02 DE AGOSTO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Ofício n.º 92/21, do Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia do 
termo de Convênio COVID nº 01/21, com o objetivo de manter e gerir as atividades médico-
hospitalares, realizar assistência aos enfermos com sintomas de COVID-19 gratuitamente a todos 
que da entidade necessitarem, tanto para aqueles que precisarem de intervenção quanto aos 
atendimentos realizados ambulatoriamente na ala específica para acomodar de forma isolada 
dos demais serviços prestados pela entidade, tudo em conformidade com o art. 199, § 1º, da 
Constituição Federal e art. 116, da Lei 8.666/93, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Descalvado, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), visando favorecer 
o atendimento aos pacientes que utilizam os serviços daquela entidade, com vigência de 1º de 
julho de 2021 a 31 de outubro de 2021. 
 
- Ofício n.º 92/21 - do Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia do 
termo de Convênio COVID nº 02/21, com o objetivo de manter e gerir as atividades médico-
hospitalares, realizar assistência aos enfermos com sintomas de COVID-19 gratuitamente a todos 
que da entidade necessitarem tanto para aqueles que precisarem de intervenção quanto aos 
atendimentos realizados ambulatoriamente na ala específica para acomodar de forma isolada 
dos demais serviços prestados pela entidade, tudo em conformidade com o art. 199, § 1º, da 
Constituição Federal e art. 116, da Lei 8.666/93, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Descalvado, no valor de R$ 240.720,00 (duzentos e quarenta mil, setecentos e 
vinte reais), visando favorecer o atendimento aos pacientes que utilizam os serviços daquela 
entidade, com vigência de 1º de julho de 2021 a 31 de outubro de 2021. 
 
II - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 83/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que visa abranger a Divisão de Prevenção e Assistência Médica 
à Saúde – FMS, destinando-se os recursos para a implementação do programa de Segurança 
Alimentar e Nutricional na Saúde. 
 
- 84/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 196.696,77 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e sete 
centavos), que visa abranger a Divisão de Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS, 
destinando-se os recursos para o custeio da Atenção Básica, para o enfrentamento da 
emergência de Saúde Pública da COVID-19. 
 
- 85/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), que visa abranger a Secretaria de Esportes, Lazer 
e Turismo, sendo que R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) serão destinados à elaboração de 
projeto do Plano Diretor de Turismo, na busca de qualificação MIT – Município de Interesse 
Turístico e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) destinado à aquisição de equipamentos de utilidade da 
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. 
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- 86/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 1.417,40 (um mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos), que visa abranger 
a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, objetivando atender a Lei n.º 4.229, de 29 de agosto 
de 2018 e ao Decreto n.º 4.803, de 04 de setembro de 2018, que dispõe e regulamenta, 
respectivamente, a concessão de auxílio financeiro a atletas e equipes que representem o 
Município de Descalvado em competições esportivas. 
 
- 87/21, dispõe sobre a Política Pública Municipal de Saneamento Básico do Município de 
Descalvado, compreendendo, entre outros instrumentos, o Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 
 
- 88/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que visa abranger a Divisão de Prevenção e Assistência 
Médica à Saúde, objetivando a transferência de recursos para a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Descalvado. 
 
III – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 07/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Senhor André Aparecido Viaro, popularmente conhecido como “Jhow do 
Espetinho”. 
 
IV – MOÇÕES DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 14/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta aplausos e reconhecimento ao 
Professor Paulo Motta, que com empenho, dedicação e trabalho, ao longo de toda sua vida, tem 
levado bem-estar e mudado a vida de tantos descalvadenses. 
 
- 15/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, manifesta aplausos à empresa Agrindus pela 
qualidade de seus produtos, evidenciada pelo ranking “Viva Bem Uol”, no qual o Letti a² foi eleito 
o melhor do País na categoria “leite pasteurizado”, enaltecendo e honrando nossa região em 
cenário nacional. 
 
V -  PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES: 
Indicações: 
- 448/21, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto 
de Lei que dispõe sobre a inclusão dos conteúdos de direito dos animais e proteção animal no 
programa curricular das escolas públicas do Município de Descalvado, na forma que especifica. 
 
- 449/21, reitera ao Prefeito Municipal pedido para a implantação da Guarda Municipal em 
Descalvado, com o objetivo de reforçar a segurança da cidade e da nossa população, conforme 
especifica. 
 
- 450/21, reivindica ao Poder Executivo a criação de um “disque-queimadas”, canal de 
denúncias disponível 24 horas à população, com o intuito de coibir a prática de queimadas, que 
tanto prejudica o meio ambiente e também a saúde de nossos cidadãos. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 451/21, pede ao Poder Executivo e à Secretaria de Obras e Serviços Públicos reparos e a 
colocação de raspas de asfalto em trecho da estrada rural que se inicia na SP-215, Km 114, nas 
imediações da antiga Agroniza, em atendimento aos constantes pedidos dos cidadãos. 
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- 452/21, reivindica ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao 
setor competente o serviço de manutenção da estrada rural que liga Descalvado a Analândia, nas 
imediações da Fazenda Furnas, visto que as condições de tráfego estão ruins e comprometem a 
segurança dos condutores. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Requerimento: 
- 65/21, requer ao Prefeito Municipal informações sobre os motivos pelos quais não está sendo 
realizada a campanha de vacinação antirrábica no Município, uma ação de extrema importância 
para o controle da circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana e 
protegendo os animais contra a doença, conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 453/21, indica ao Poder Executivo que, mediante autorização do DER – Departamento de 
Estradas de Rodagem, realize a reposição de mudas de primaveras e pinheiros na Avenida 
Juvenal Pozzi, haja vista que há alguns anos foram plantadas, porém não foram todas as mudas 
que prosperaram, restando alguns trechos sem árvores. 
 
- 454/21, reivindica ao Prefeito Municipal que viabilize a venda de pequenas áreas pertencentes 
à Municipalidade a vizinhos que demonstrem interesse em adquira-las a um valor simbólico, 
conforme especifica. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimento: 
- 66/21, requer ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Senhor Valdecir 
Marcolino, que envie a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, relatórios relativos à limpeza 
e manutenção das caixas d’água dos últimos 15 anos em Descalvado, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 455/21, solicita ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Wander Bonelli, que estude a 
possibilidade de a Municipalidade voltar a disponibilizar o atendimento de fisioterapeutas na 
modalidade home care, inclusive aos munícipes que ficaram com sequelas da COVID-19. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI: 
Indicação: 
- 465/21, indica ao Prefeito Municipal que faça a numeração das ruas e lotes dos assentamentos 
rurais do Município de Descalvado, bem como a colocação de placas em todas as vias, facilitando 
a identificação dos endereços, conforme especifica. 
 
 

JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA: 
Requerimento: 
- 67/21, requer à Realidade Transporte e Turismo que normalize os horários de circulação dos 
ônibus do transporte coletivo urbano, uma vez que meses após o início da pandemia, o fluxo de 
usuários está voltando ao habitual; entretanto, não houve a retomada por parte da empresa. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 456/21, reivindica ao Prefeito Municipal que adote as medidas necessárias, com base na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, de modo a encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei nos termos 
do anteprojeto de autoria do Vereador Mir Valentim, que dispõe sobre a concessão de incentivo 
fiscal às empresas que contratarem pessoas com deficiência motora e intelectual, na forma que 
especifica. 
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- 457/21, pede ao Poder Executivo que desenvolva tratativas junto ao Governo do Estado para a 
inclusão de Descalvado no Programa “Rotas Rurais”, a fim de facilitar e ampliar o acesso a 
serviços públicos essenciais de pessoas que residem em áreas rurais, bem como adequar e 
conservar as estradas rurais para garantir o escoamento e transporte seguro dos produtos 
agrícolas. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicação: 
- 464/21, requer ao Prefeito Municipal que determine ao setor competente os serviços de 
limpeza e manutenção das bocas-de-lobo do Parque Universitário, em atendimento aos pedidos 
de moradores da região. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimentos: 
- 68/21, solicita à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a substituição de lâmpadas 
queimadas em postes na Avenida Dr. Hugo Pereira de Abreu, um dos principais acessos à região 
leste de nossa cidade, visto que a falta de iluminação vem causando transtornos a quem mora ou 
circula pelo local, além de gerar insegurança. 
 
- 69/21, requer ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Senhor Valdecir Marcolino, 
que informe a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal e de forma detalhada, qual é a vazão 
de cada poço artesiano que o Município possui, com o objetivo de conhecer a eficácia e o custo-
benefício deste artifício usado em Descalvado. 
 
Indicação: 
- 458/21, reivindica ao Poder Executivo que, por meio do Fundo Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – FMADS, faça a distribuição de 10 (dez) carrinhos de coleta para 
pessoas que trabalham com reciclagem, oferecendo melhores condições de trabalho aos 
coletores, conforme especifica. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 459/21, solicita ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, Professor Marco Antonio 
Pratta, a manutenção do prédio e construção de muro no entorno da Escola de Educação Infantil 
“Dr. Luis Dias Alvarenga”, para melhor receber as crianças daquela unidade na retomada às 
aulas, bem como oferecer mais segurança; 
 
- 460/21, requer ao Setor de Trânsito da Prefeitura Municipal que estude a possibilidade de 
efetuar um “recuo” da extremidade do canteiro central existente entre as Ruas Coronel Arthur 
Whitaker, Francisco Ravazi e Anacleto Pozzi, a fim de melhorar as condições para conversão e a 
segurança no tráfego neste local, que já registrou inúmeros acidentes 
 
- 461/21, solicita ao Secretário de Saúde, Senhor Wander Bonelli, que tome providências quanto 
à tenda utilizada como espaço de espera para os pacientes no CEME, uma vez que o frio e o sol 
intenso têm causado uma série de transtornos aos cidadãos que aguardam por atendimento 
naquela unidade. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 462/21, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos a 
aquisição de mais um caminhão pipa destinado ao combate de incêndios, uma vez que, em 
virtude da extensão territorial das áreas rurais do Município, as ocorrências de queimadas são 
constantes no período de estiagem, conforme especifica. 
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- 463/21, indica ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Secretaria de Finanças, faça um 
planejamento para que, a partir de janeiro de 2022, todos os servidores públicos tenham a 
recomposição salarial, já que tiveram os seus salários congelados devido à pandemia de COVID-
19 e a Lei Federal n.º 173/2020; porém, não deixaram de contribuir para o funcionamento da 
nossa cidade. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 
 

 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO EM DISCUSSÃO 

E VOTAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO: 
 

- 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. 

 
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 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. 

 
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 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. 

 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 09 de agosto de 2.021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


