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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
28ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Ofício n.º 20/21, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o 
balancete financeiro do mês de julho do corrente exercício, referente às contas deste Legislativo. 
 
- Ofício nº 10/21, da Comissão Municipal de Avaliação e Julgamento para concessão de bolsas 
de estudos a alunos da Universidade Brasil (sucessora da Unicastelo), encaminhando o Edital de 
Atribuição de ½ bolsas de estudos para o 2º semestre de 2021.  
 
- Ofício Adm SC nº 59/21, do Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, Sidnei 
Aparecido Pizza, a ser lido na íntegra para esclarecimento. 
 
II - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 89/21, estabelece normas de contrapartida financeira e projetos de loteamentos, condomínios, 
conjuntos habitacionais, na forma que especifica. 
 
- 90/21, dispõe sobre a renovação automática, para o exercício de 2022, independente de 
requerimento, da isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana – IPTU, já concedida no exercício de 2021, para aqueles munícipes enquadrados nos 
incisos I e II do art. 120 do Código Tributário Municipal, como medida complementar decorrente 
do enfrentamento ao coronavírus (Covid-19), na forma que especifica. 
 
- 91/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinando-se à aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para as CEI’s – Centro de Educação Infantil do Município. 
 
III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 48/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, institui, no âmbito do Município de 
Descalvado, a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, na forma que 
especifica. 
 
IV – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 08/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Senhor Leandro Ottoboni Guidini. 
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V -  PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES: 
Indicações: 
- 466/21, reivindica ao Prefeito Municipal que, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, 
realize a concessão de uniforme escolar gratuito aos alunos da rede pública municipal de ensino, 
com o objetivo de garantir maior igualdade social no ambiente escolar. 
 
- 467/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que entre em contato com a Prefeitura Municipal de 
São Joaquim da Barra, a fim de implantar em Descalvado projeto semelhante ao daquela cidade, 
chamado “Casa do Diabético”, em busca de dar acolhimento e atendimento especializado a estas 
pessoas também em nossa cidade. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicação: 
- 468/21, sugere ao Prefeito Municipal que formalize parceria com empresas locais a fim de 
confeccionar e instalar lixeiras no centro da cidade, como forma de mantê-la limpa e, em 
contrapartida, criar um espaço para a divulgação das marcas dos patrocinadores. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicações: 
 469/21, reencaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, 
anteprojeto de lei que cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, no âmbito do 
Município de Descalvado, assegurando os cuidados com os animais de rua. 
 
- 470/21, indica à Secretaria de Educação e Cultura que, em parceria com a Secretaria de Saúde, 
realize testes de Covid-19 nos alunos da rede pública e particular do Município, tornando o 
retorno às aulas mais seguro, conforme especifica. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI: 
Indicação: 
- 485/21, reivindica ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao 
setor competente a execução dos serviços de manutenção e a colocação de bancos em “praça” 
existente no Jardim Cambará, na confluência das Ruas Antonio Cirelli e Antonio Stoppa, 
conforme especifica. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA: 
Indicações: 
- 471/21, solicita ao Poder Executivo Municipal que distribua aos trabalhadores rurais do nosso 
Município um kit de café da manhã, contribuindo com a valorização das pessoas que exercem o 
trabalho braçal logo nas primeiras horas da manhã, garantindo uma refeição saudável de 
qualidade, além de ser uma despesa a menos no orçamento familiar. 
 
- 472/21, pede ao Chefe do Poder Executivo e ao Setor de Obras e Serviços Públicos que 
realizem a manutenção da Rua Carlos Pulici, com a limpeza e colocação de cascalhos no trecho 
que não dispõe de asfalto, com o intuito de melhorar as condições de trânsito no local. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 473/21, requer ao Prefeito Municipal que determine ao setor competente a execução dos 
serviços de perenização da estrada municipal que dá acesso à Estação de Tratamento de Esgoto e 
à área de transbordo, tendo em vista as condições ruins da estrada e o grande número de 
veículos que diariamente transita naquele trecho. 
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- 474/21, solicita ao Poder Executivo que, por meio de recursos financeiros provenientes de 
emenda impositiva, realize as obras de reforma na Sede da Polícia Militar em Descalvado, tendo 
como prioridade o aumento do muro e a colocação de cerca elétrica no seu entorno. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 475/21, pede ao Setor de Trânsito da Prefeitura Municipal que reserve vagas preferenciais 
para idoso e deficiente físico no estacionamento da Praça Matriz, com frente para a Rua Bezerra 
Paes, garantindo o direito de acessibilidade dos cidadãos, conforme especifica. 
 
- 476/21, solicita ao Prefeito Municipal que determine ao Setor de Obras e Serviços Públicos a 
colocação de raspas de asfalto na estrada municipal que demanda à antiga granja da Cooperativa, 
para melhorar o trânsito de veículos e, sobretudo, o escoamento da produção agrícola. 
  
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 
- 70/21, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que informe a esta 
Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, os gastos da Municipalidade com a iluminação pública de 
Descalvado, conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 477/21, sugere ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Esportes, Lazer e 
Turismo a instalação de bloquetes no entorno do minicampo de grama natural existente no 
Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, para maior conforto dos usuários quando da retomada 
das atividades. 
 
- 478/21, solicita ao Prefeito do Município que determine a instalação de lixeiras, de preferência 
próprias para coleta seletiva, na Praça Luiz Celso Antonio, a Praça do Lago, tendo em vista que o 
fluxo de pessoas aumentou muito naquele logradouro e não há locais para os frequentadores 
dispensarem o lixo de forma adequada. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 479/21, indica ao Poder Executivo que, juntamente com o setor de trânsito, avalie a criação de 
um acesso no canteiro que separa as duas vias da Rua Coronel Manoel Leme, defronte à empresa 
“Cimenforte”, de modo a facilitar a entrada e saída de caminhões e, sobretudo, evitar acidentes 
de trânsito naquele trecho. 
 
- 480/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que realize o repasse no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) à Santa Casa de Misericórdia de Descalvado para o retorno das 
cirurgias eletivas, dado o elevado número de pacientes que está aguardando a realização desses 
procedimentos cirúrgicos. 
 
- 481/21, sugere ao Chefe do Poder Executivo que avalie a possibilidade do retorno de 
apresentações dos alunos da Escola Municipal de Música “Maestro Quique Todescan” em espaços 
públicos amplos, com cuidados e regras a fim de evitar a propagação de COVID-19, conforme 
especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 482/21, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude a 
viabilidade de doar ao SESI 205 as áreas lindeiras às suas instalações, com a finalidade de 
possibilitar futuras ampliações àquela escola. Pede, também, que firme o compromisso de 
construir uma área de lazer com pista de skate próxima àquele local, contemplando toda a 
comunidade. 
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- 483/21, solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, 
Obras e Serviços Públicos que façam um projeto de revitalização, incluindo o fechamento com 
alambrados de toda a área verde existente no Bairro Bosque do Tamanduá, de modo que aquele 
espaço que hoje traz tantos transtornos aos moradores, possa ser utilizado para o lazer da 
comunidade. 
 
- 484/21, pede ao Poder Executivo que, com base na Lei n.º 4.115/17, referente aos imóveis em 
estado de abandono no Município de Descalvado, dê início ao processo de posse do prédio da 
antiga Cooperativa Agrícola Mista do Vale do Mogi-Guaçu, situado na região central, com o 
objetivo de centralizar diversos serviços municipais naquele espaço, gerando economia aos 
cofres públicos, conforme especifica. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 
 

 
MOÇÕES DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 13/21, de autoria do Vereador Carlinhos Turmeiro, manifesta aplausos e reconhecimento ao 
empresário Ricardo Uemura Kunimi, novo Presidente Nacional do Grupo Farmais, que há mais 
de 23 anos demonstra seu empenho e amor pelo ramo de farmácias, gerando empregos e 
contribuindo significativamente para o crescimento econômico de Descalvado. 
 
- 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. 

 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 16 de agosto de 2.021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


