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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
31ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 30 DE AGOSTO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – VETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEITURA NESTE EXPEDIENTE: 
 
- Veto Integral ao Projeto de Lei n.º 47/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, que 
dispõe sobre o bem-estar animal em competições a serem realizadas no Município.  
 
II – PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO A CONSIDERAR DE 
DELIBERAÇÃO: 
 
- 02/21, de autoria do Poder Executivo, dá nova redação ao Artigo 156, Inciso VII e ao Artigo 157 
da Lei Orgânica do Município de Descalvado, de forma a permitir a execução dos serviços 
municipais de coleta de lixo de forma direta pelo Município ou mediante concessão ou 
permissão. 
 
III - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 95/21, 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 – FMS, destinando-se a atender a lista de pacientes que aguardam pela realização 
de exame de endoscopia. 
 
- 96/21, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo 
sobre serviços de Bombeiros. 
 
- 97/21, cria o FEBOM – Fundo Especial de Bombeiros, para propiciar o desenvolvimento das 
ações previstas no Convênio com o Governo do Estado de São Paulo sobre serviços de 
Bombeiros. 
 
IV – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 52/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos 

do Município de Descalvado a semana municipal de conscientização sobre a posse e propriedade 

responsável de animais domésticos e de estimação, a ser realizada, anualmente, na primeira semana do 

mês de dezembro. 

 
V – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 11/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Senhor Daniel Malagoli. 
 
- 12/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Senhor Roberto Hugo Jank. 
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VI -  PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES: 
Indicações: 
- 521/21, solicita ao Prefeito Municipal a instalação de câmeras de monitoramento nas vias de 
acesso ao Município de Descalvado, como forma de intensificar a fiscalização e a segurança nas 
entradas da nossa cidade, conforme especifica. 
 
- 522/21, pede ao Poder Executivo Municipal que ofereça atendimento médico veterinário 
gratuito aos animais de rua e pertencentes a famílias de baixa renda, bem como tratamento e 
medicamentos custeados pela Municipalidade, garantindo a saúde e o bem-estar dos animais. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 523/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo melhorias na manutenção do bairro Cidade 
Nova, localizado atrás da igreja de São Sebastião, tais como os serviços de varrição e limpeza das 
vias públicas, em atendimento aos anseios dos moradores. 
 
- 524/21, pede providências ao Poder Executivo com relação ao calçamento na extensão da 
Avenida Guerino Oswaldo, fazendo o conserto dos trechos que estão quebrados e interditando os 
locais que estão com obras em andamento, em prol da segurança dos pedestres. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimentos: 
- 75/21, requer ao Secretário Municipal de Educação e Cultura que informe a esta Casa de Leis 
de quem é a responsabilidade da disponibilização de servidores públicos para o fornecimento 
das refeições aos alunos da E.E. “José Ferreira da Silva”, tendo em vista que atualmente o número 
de funcionários designado para tal função é muito pequeno se comparado à quantidade de 
alunos. 
 
- 76/21, requer ao Secretário de Educação e Cultura, Senhor Marco Antonio Pratta que, no 
tempestivo prazo legal, envie a esta Casa Legiferante as listas de espera de todas as crianças que 
aguardam vagas em cada uma das creches administradas pela Municipalidade, conforme 
especifica. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI: 
Indicações: 
- 533/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente a colocação 
de raspas de asfalto na Estrada Municipal DCV-049, que dá acesso à antiga Fazenda Calumby 
(continuação da Rua Luiz Alexandre Borim) no bairro Santa Cruz, tendo em vista que a poeira 
tem causado inúmeros transtornos aos moradores daquela região. 
 
- 534/21, requer ao Prefeito Municipal esforços visando à instalação da uma Brigada de 
Incêndio no Município para atuar no combate a incêndios e, ainda, aprofundar o trabalho de 
conscientização e prevenção a incêndios. Também, pede a colocação de placas com o informe de 
“Incêndio é Crime”, conforme especifica. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 525/21, reivindica ao Prefeito Municipal a contratação de médico pneumologista, psiquiatra e 
neurologista, com o objetivo de atender à demanda de pacientes da Rede Municipal de Saúde, 
que, inclusive, teve um aumento significativo devido à pandemia de COVID-19. 
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- 526/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine, com urgência, os serviços de 
manutenção do asfalto na Rua 22 de Abril, no trecho compreendido entre a Rua 13 de Maio e Rua 
Nicolau Antonio Lobo, em virtude das más condições do pavimento, que podem ocasionar sérios 
acidentes. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 
- 77/21, requer à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL melhorias da iluminação na Rua 
Roque Francisco, imediações do asilo e albergue “Santa Aliança”, no Jardim Bela Vista, a fim de 
conferir mais segurança àquela região. 
 
Indicações: 
- 527/21, solicita à Prefeitura Municipal que verifique a possibilidade da doação de área de sua 
propriedade, localizada ao lado do Poder Legislativo, à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 
163ª Subsecção de Descalvado, tendo em vista os relevantes serviços prestados à nossa 
comunidade. 
 
- 528/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine o plantio de árvores ao longo de 
toda a Perimetral “César Martinelli”, importante via de nosso Município, em benefício da estética 
visual urbana e do meio ambiente. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 529/21, requer ao Chefe do Poder Executivo que tome providências visando à implantação de 
guias e sarjetas na Rua Luiz Fumagalli, no bairro São Sebastião, bem como a instalação de um 
redutor de velocidade no local, em atendimento aos anseios dos moradores da região. 
 
- 530/21, reivindica à Secretaria Municipal de Saúde a testagem, aleatória e espontânea, contra 
COVID-19 em locais públicos de grande circulação de pessoas, para a detecção do contágio pela 
doença, de modo a prevenir e evitar a propagação do vírus em nosso Município. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 531/21, solicita ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Descalvado que 
enviem ofício em conjunto à “Arteris Via Paulista” solicitando 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. 
 
- 532/21, indica 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. 
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ORDEM DO DIA 
 

 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 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. 
 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 
- 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”. 
 
- 09/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede Título de Cidadão Honorário 
de Descalvado ao Vereador Jacaúna Rodrigues de Lima. 
 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada, excepcionalmente, em dia e horário a serem 
definidos em comum acordo entre os Vereadores, em decorrência do feriado de 07 de setembro. 
 


