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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
29ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 92/21, dá nova redação ao parágrafo 5º do artigo 1º, da Lei n.º 4.069, de 15 de março de 2017, 
que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada, nos termos que especifica, a ser 
paga aos militares do Estado que exercem Atividade Municipal Delegada aos Estado de São 
Paulo, por força de convênio celebrado com o Município de Descalvado, em atendimento a 
indicação do Vereador Mir Valentim. 
 
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 50/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, denomina “Prefeito Henrique 
Fernando do Nascimento” a “Areninha” a ser construída no Bairro Bosque do Tamanduá, no 
Município de Descalvado-SP. 
 
III – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 09/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede Título de Cidadão Honorário 
de Descalvado ao Vereador Jacaúna Rodrigues de Lima. 
 
IV – MOÇÃO DE REPÚDIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 01/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta repúdio aos inúmeros atrasos 
na entrega de medicamentos essenciais de alto custo fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde e 
formaliza solicitação de compromisso para sanar a morosidade deste processo, em benefício dos cidadãos 
que dependem destes fármacos, conforme especifica. 
 
V -  PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 486/21, solicita à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize lanches e sucos para 
pacientes que realizam tratamentos, consultas ou exames médicos em outras cidades e seus 
acompanhantes, visto que muitos não têm condições financeiras para custear despesas com 
alimentação. 
 
- 487/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que conjuntamente com o setor de trânsito 
averigue a viabilidade da instalação de uma rotatória no cruzamento das Ruas Antonio Cirelli, 
Coronel Rafael Tobias e Avenida Independência, nas imediações da Praça “Celso Aparecido 
Assoni”, a fim de garantir mais segurança ao trânsito naquela região. 
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ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicações: 
- 488/21, reivindica ao Prefeito Municipal a criação de uma equipe de servidores municipais 
para execução dos serviços de pintura de prédios e logradouros, visando maior economicidade 
aos cofres públicos, conforme especifica. 
 
- 489/21, pede ao Poder Executivo prioridade para a iluminação pública da Avenida Antonio 
Fregonese, a “Reta”, tendo em vista que os postes já foram colocados há anos, faltando apenas os 
braços de luminárias e lâmpadas para que a instalação fique completa e os moradores e usuários 
daquela estrada possuam maior segurança. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicações: 
- 490/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Saúde que estudem a 
possibilidade de remunerar integrantes do Conselho Municipal de Saúde com, ao menos, um 
salário mínimo mensal, dado os relevantes serviços que desempenham, conforme especifica. 
 
- 491/21, requer ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, o retorno do “Viola na 
Praça” aos domingos de manhã, com as devidas medidas de segurança para a prevenção da 
COVID-19, tais como o distanciamento social e o uso de máscaras, em atendimento às 
postulações dos cidadãos. 
 
- 492/21, pede ao Setor de Trânsito estudos visando à construção de rotatória na confluência da 
Rua Mário Joaquim Filla com a Avenida Independência, com o objetivo de disciplinar o trânsito 
naquele trecho onde o fluxo de veículos é intenso. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI: 
Indicação: 
- 493/21, reivindica ao Prefeito Municipal a volta do “Café da Manhã Solidário”, tendo em vista 
que muitos munícipes eram atendidos pelo programa, sendo-lhes servida a primeira e principal 
refeição do dia, o café da manhã. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 494/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que, por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, 
sejam colocadas raspas de asfalto na Rua Aldo Suriano, situada no Loteamento Residencial 
Luigina, próximo a reta, com o objetivo de melhorar o trânsito de veículos naquele local; 
  
- 495/21, reivindica ao Poder Executivo que retome as tratativas com a CPFL – Companhia 
Paulista de Força e Luz, visando à conclusão da rede elétrica no Distrito Industrial do Bosque do 
Tamanduá (Granja Belenzinho), atendendo às necessidades das empresas existentes e 
facilitando a instalação de novos empreendimentos. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 496/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine a colocação de raspas de asfalto ao 
longo da estrada de terra que dá acesso a chácaras e empresas no Butiá, em benefício dos 
condutores de veículos que por lá transitam, conforme especifica. 
 
- 497/21, solicita à Prefeitura Municipal a execução dos serviços de recapeamento asfáltico na 
Rua Coronel Arthur Whitaker, a exemplo do que foi feito na Avenida Bom Jesus, visto que é uma 
via de grande circulação de veículos e que abriga grande parte do comércio da nossa cidade. 
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MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 498/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine à Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos os reparos das guias e dos bloquetes no canteiro 
central existente na confluência das Avenidas Bom Jesus e Descalvado, uma vez que veículos 
acabaram invadindo e danificando aquele local. 
 
- 499/21, sugere ao Poder Executivo a criação do Projeto “Estação Descalvado”, com o 
envolvimento de várias Secretarias, entre elas as de Esporte, Saúde e Cultura, além da iniciativa 
privada, a fim de propiciar aos munícipes, uma vez por mês, diversas atividades físicas, exames 
preventivos de saúde, brincadeiras para as crianças e, ainda, prestigiar os nossos artistas e 
ambulantes para a comercialização de alimentos diversos. 
 
- 500/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente a execução de 
serviços visando à suavização das valetas na Avenida Bom Jesus, visto que após o recapeamento 
asfáltico ficaram muito profundas e podem causar danos aos veículos. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Requerimento: 
- 71/21, requer ao Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis cópia de todas as portarias 
referentes a nomeação de cargos em comissão na Prefeitura Municipal, no ano de 2021, com os 
respectivos salários, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 501/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que permita a instalação de food trucks no canteiro 
existente no acesso à Juvenal Pozzi, nas imediações da empresa “Sposito", a fim de criar espaços 
e oportunidades de empreendimento para os cidadãos em meio à crise. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 72/21, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo que 
informem a esta Casa de Leis a previsão para a reabertura total do CLT “Daltayr Anacleto Pozzi” 
e do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, para que a população possa praticar atividades 
esportivas e de lazer. 
 
Indicações: 
- 502/21, indica ao Chefe do Poder Executivo que, junto ao Setor de Obras e Serviços Públicos, 
sejam realizadas obras de melhoria no escoamento das galerias de águas pluviais em toda a 
extensão da Rua José Ferreira, visando sanar os alagamentos causados em dias de fortes chuvas 
nas ruas e cruzamentos da região central da cidade. 
 
- 503/21, solicita ao Prefeito Municipal e ao Presidente desta Casa de Leis que notifiquem à 
CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz para que, no prazo de 15 dias, compareçam na 
Câmara Municipal para reunião, a fim de tratar de assuntos pertinentes à prestação dos serviços 
de fornecimento de energia elétrica junto ao Município, conforme específica. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 
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ORDEM DO DIA 
 

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

E VOTAÇÃO, EM SEGUNDO 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. 

 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 23 de agosto de 2.021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


