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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
30ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
- Ofício SF n.º 105/21, do Prefeito Municipal, encaminhando o Termo de Convênio n.º 03/21, 
cujo objeto é manter e gerir as atividades médico-hospitalares, realizar assistência aos enfermos 
ou acidentados, gratuitamente, aos usuários do Sistema Único de Saúde tanto para os internados 
quanto aos atendimentos realizados ambulatoriamente no Pronto Atendimento Médico – PAM, 
em conformidade com o art. 199, §1º, da Constituição Federal e no que couber a Lei 14.133, de 1º 
de abril de 2021, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, com 
vigência de 1º de agosto de 2021 a 31/12/2021. 
 
II – VETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEITURA NESTE EXPEDIENTE: 
 
- Veto Parcial ao Projeto de Lei n.º 43/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, insere 
no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o “Festival de Esportes com 
Cavalos”, a ser promovido, anualmente, no mês de junho. 
 
III - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 93/21, dispõe sobre as alterações na Lei Municipal nº 4.034, de 07 de julho de 2016, que regula 
as medidas de polícia administrativa, incluindo parágrafos ao artigo 106-d, na forma que 
especifica. 
 
- 94/21, autoriza o Poder Executivo a alienar, com encargo, área de terras compromissada em 
concessão de direito de uso com fins a doação à empresa “César Ricardo do Amaral Borim ME”, e 
altera redação da Lei Municipal nº 3.513, de 05 de outubro de 2011, que autorizou o Poder 
Executivo a doar imóvel municipal à referida empresa”, na forma que especifica. 
 
IV – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 49/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado a “Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Edema 
Macular Diabético”, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 14 de novembro. 
 
- 51/21, de autoria do Vereador Marcelo Figueiredo, insere no Calendário Oficial de Eventos do 
Município de Descalvado o “Dia do Agricultor”, a ser promovido, anualmente, no dia 28 de julho. 
 
V – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 10/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Sr. Marco 
Antonio Scarasati Vinholi. 
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VI -  PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES: 
Indicações: 
- 504/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que analise a possibilidade de fazer o 
pagamento de salários extras aos professores que estão trabalhando de modo intenso, a fim de 
levar aprendizado aos alunos e também segurança, em meio aos desafios impostos pela 
pandemia da COVID-19. 
 
- 505/21, pede ao Poder Executivo a reabertura imediata do Ginásio de Esportes “Oswaldo 
Cardoso” para a prática esportiva dos cidadãos descalvadenses, com todos os cuidados que se 
fizerem necessários, para evitar a propagação do Coronavírus. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 506/21, requer ao Prefeito Municipal a aquisição de lixeiras grandes do tipo “container” para 
instalação nas principais avenidas do Parque Morada do Sol, dentre as quais, a Avenida dos 
Cambarás, de modo a criar espaços para a destinação adequada do lixo, evitando o descarte 
irregular que se tornou muito comum naquele bairro. 
 
- 507/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que realize a conclusão e a revitalização do 
CLT – Centro de Lazer do Trabalhador do Bairro Jardim Albertina, para uso da população da 
Região Leste e que, enquanto não proceder a tais melhorias, crie mecanismos para impedir o 
acesso de pessoas ao local, visto que o espaço tem sido frequentado para uso de entorpecentes, 
causando insegurança aos moradores do entorno. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI: 
Indicações: 
- 519/21, pede ao Prefeito Municipal a implantação de sistema de iluminação com energia solar 
na rotatória existente na confluência das Ruas Paraná, Brasil e Mato Grosso, atrás do Cemitério 
Municipal, a fim de conferir mais segurança àquela região, com impacto reduzido ao meio 
ambiente e aos cofres públicos. 
 
- 520/21, solicita ao Prefeito do Município que estude a possibilidade de criar ‘ciclovias’ com 
raspas de asfalto nas estradas municipais, a fim de reservar um espaço adequado para que os 
ciclistas possam praticar o esporte com segurança, uma vez que o número de adeptos está 
crescendo muito em nosso Município. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicação: 
- 508/21, reitera solicitação ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, para que 
faça a reforma dos quiosques da FEPASA e os devidos procedimentos para a cessão dos espaços 
aos comerciantes interessados em estabelecer seus empreendimentos naquele local, como forma 
de melhorar as condições daquela região. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI: 
Requerimento: 
- 74/21, requer à Fundação Padre Anchieta, responsável pela “TV Cultura”, o restabelecimento 
da transmissão do sinal do referido canal ao Município de Descalvado, devolvendo ao público de 
nossa cidade o maior instrumento de comunicação em massa destinado à educação, conforme 
especifica. 
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Indicação: 
- 509/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a manutenção das laterais da 
Perimetral Cezar Martinelli, especificamente no trecho onde houve um incêndio e o barranco 
cedeu, formando um buraco que vem causando insegurança às pessoas que por ali transitam. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 510/21, pede ao Poder Executivo que, por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, faça a 
reforma da ponte situada na Rua Ricardo Brazzaloto, popularmente conhecida como "Estrada da 
Gruta", para segurança das pessoas que por lá transitam. 
 
- 511/21, requer ao Chefe do Poder Executivo que estabeleça contato com a Polícia Militar local 
e com a Prefeitura Municipal de Uberlândia visando firmar parceria para a implementação em 
Descalvado do aplicativo “Salve Maria”, tecnologia criada pela cidade mineira que vem se 
tornando referência no combate à violência doméstica. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicação: 
- 512/21, solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo 
providências visando à demarcação da pista de corrida e caminhada que circunda o campo do 
Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, em atendimento aos anseios dos atletas que fazem uso 
daquele espaço. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 513/21, indica ao Chefe do Poder Executivo a formalização de parceria com o Escritório 
Regional do Sebrae-SP para implementação, em Descalvado, do “Sebrae Aqui” e do Plano de 
Desenvolvimento Local, de modo a criar uma unidade de atendimento desta entidade em nosso 
Município, oferecendo capacitação e apoio para os empreendedores descalvadenses, a fim de 
incentivar a retomada econômica. 
 
- 514/21, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, a implantação de 
estacionamento para motocicletas na Rua Coronel Arthur Whitaker, na quadra compreendida 
entre as Ruas Paula Carvalho e Conselheiro Antonio Prado, nas imediações do Jardim Velho, para 
organizar os espaços destinados às motos e aos veículos e, assim, otimizar a criação de vagas. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 515/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo estudos visando à reforma dos banheiros 
existentes na Praça “Santa Cruz das Almas”, possibilitando o uso por parte das pessoas que a 
frequentam ou aguardam o transporte público no local. 
 
- 516/21, pede ao Prefeito do Município, Sr. Antonio Carlos Reschini, que determine ao setor 
competente a execução de serviços visando à suavização das bocas-de-lobo existentes ao longo 
da Avenida Bom Jesus, visto que após o recape ficaram muito profundas e podem causar danos 
aos veículos, além de oferecer riscos de acidentes. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 73/21, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que 
informem se o Município de Descalvado está inscrito no “Programa Município Verde Azul – 
PMVA”, do Governo do Estado de São Paulo, e, se positivo, quais os servidores indicados pela 
municipalidade para integrarem o projeto, conforme especifica. 
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Indicações: 
- 517/21, reivindica ao Chefe do Executivo e ao Presidente da Câmara Municipal de Descalvado 
que enviem ofício em conjunto à “Arteris Via Paulista”, solicitando-lhe a doação de cestas básicas 
ao Fundo Social de Solidariedade de Descalvado, a exemplo das distribuições que foram 
realizadas em outros Municípios da região, beneficiando, assim, as famílias de baixa renda. 
 
- 518/21, pede ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, 
Obras e Serviços Públicos que façam a inscrição de Descalvado no Programa Especial de 
Melhorias – PEM, vinculado à Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, visando à 
construção de uma praça ou centro de lazer no Bairro Bosque do Tamanduá, atendendo aos 
anseios daquela comunidade. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 
 

 
- Até o fechamento desta pauta, às 16 horas do dia 19 de agosto de 2.021, quinta-feira, não havia 
projeto inserido neste expediente. No entanto, proposituras ainda podem ser colocadas em 
votação. 
 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 30 de agosto de 2.021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


