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             Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
33ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 09:00 HORAS) 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Ofício n. 27/21, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o 
balancete financeiro do mês de agosto do corrente exercício, referente às contas deste 
Legislativo. 
 
- Ofício SF n.º 141/21, da Diretora de Finanças, Sra. Nilsa de Fátima Botaro, encaminhando os 
anexos A e B – Demonstrativos de Estimativas de Receitas para o exercício de 2022, em 
consonância com o parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar n.º 100/00 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
- Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando à Câmara Municipal de 
Descalvado, para apreciação na forma regimental, o Processo TC-004862.989.19-1, referente às 
Contas da Prefeitura Municipal do exercício financeiro de 2019.  Ressalta-se que a Egrégia 
Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 08 de junho de 
2021, emitiu parecer prévio favorável à aprovação das Contas de 2019. O referido processo 
encontra-se à disposição de todos os vereadores para consulta. 
 
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 

- 98/21, dispõe sobre a inclusão dos conteúdos de direito dos animais e proteção animal no 
programa curricular das escolas públicas do Município de Descalvado, em atendimento ao 
anteprojeto do Vereador Pastor Adilson Gonçalves. 
 
- 99/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), que visa abranger a Divisão de Recursos Hídricos, 
objetivando a devolução de valor à munícipe, em virtude de serviços não realizados no ano de 
2020. 
 
III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 54/21, de autoria Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Descalvado o dia do “Yom Kippur" - Dia do Perdão, a ser comemorado, 
anualmente, no mês de setembro. 
 
IV -  MOÇÃO DE PESAR A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 

- 01/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, em sinal de profundo pesar pelo 
falecimento, em 02/09/2021, do DR. TOMÁS VITA, o qual exerceu, com maestria, o cargo de 
Prefeito Municipal de Descalvado por dois mandatos nos períodos compreendidos de 
1973/1976 e de 1983/1988, o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Descalvado nos 
períodos de 1966/1968, 1971/1972 e 2003/2004, e o cargo de vereador deste Legislativo nos 
mandatos de 1964/1969, de 1969/1973 e de 2000/2004, contribuindo inigualavelmente para o 
progresso econômico e social deste Município. 
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V -  MOÇÕES DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 16/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta aplausos e reconhecimento 
ao Senhor Roberto Bonani de Souza, o “Betinho Bonani”, pela competência e dedicação que 
demonstra à frente da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do Município de Descalvado, 
colaborando e participando de várias realizações em prol de nossa comunidade. 
 
- 17/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves,  manifesta aplausos e reconhecimento 
ao Sr. Leandro Pilha, por sua trajetória na vida pública, sendo por dois mandatos seguidos 
Prefeito do Município de Santa Rita do Passa Quatro e, atualmente, nomeado o novo diretor 
Técnico da DRS XIII Ribeirão Preto, função na qual trabalha arduamente pela melhoria na vida 
das pessoas. 
 
- 18/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, manifesta aplausos e reconhecimento ao 
ilustríssimo 1º Sargento da Polícia Militar, Senhor Alexandre Aparecido da Cruz, por sua carreira 
exemplar, de intensa dedicação e trabalho, em justo reconhecimento aos serviços de excelência 
prestados à comunidade, com competência e comprometimento inigualáveis. 
 
VI - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 539/21, solicita à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que 
construa calçamento em ambos os lados da Rua São Carlos, a qual interliga os bairros São 
Sebastião e Morada do Sol, pois os pedestres são obrigados a transitar no leito da rua, expondo-
se a riscos de acidentes. 
 
- 540/21, requer ao Poder Executivo que aplique a legislação municipal vigente e notifique 
proprietários para que mantenham seus terrenos limpos, bem como que proceda a limpeza 
também de lotes pertencentes à Municipalidade, a fim de manter nossa cidade limpa e 
organizada. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicações: 
- 541/21, reivindica ao Prefeito do Município que determine ao setor de trânsito a realização de 
estudos visando à permissão de estacionamento em apenas um dos lados da Rua Anacleto Pozzi, 
nas quadras compreendidas entre a Avenida Bom Jesus e a Rua Coronel Arthur Whitaker, para 
maior fluidez no tráfego de veículos, especialmente aos finais de semana. 
 
- 542/21, pede ao Prefeito Municipal a construção de estacionamento em 45° no extenso passeio 
público existente ao lado da Igreja Matriz, na Rua Barão do Descalvado, com o objetivo de 
aumentar o número de vagas na região central da cidade. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicações: 
- 543/21, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto 
de Lei que institui, no âmbito do Município de Descalvado, o Programa Municipal de Promoção e 
Incentivo ao Esporte Adaptado. 
 
- 544/21, reivindica ao Secretário Municipal de Saúde de Descalvado, Senhor Wander Bonelli, a 
realização de campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, tendo em vista que há dois 
anos este tipo de ação não é realizada em nosso Município. 
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ISMAEL FRANCESCHINI: 
Indicação: 
- 545/21, indica ao Prefeito Municipal a realização, em caráter emergencial, de mutirão de 
limpeza nos Bairros Bosque do Tamanduá e Alto da Boa Vista, devido à quantidade de lixo e 
entulho espalhados naquela região. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 546/21, pede ao Prefeito do Município que determine ao setor competente a construção de 
uma passagem de água no entroncamento da Rua Rafael de Falco com a Rua Ângelo Paganotto, 
na Vila Melki, uma vez que a ação das águas pluviais acabou deteriorando o pavimento asfáltico 
daquela região. 
 
- 547/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a formalização 
de convênio com a Secretaria Estadual de Esportes visando à aquisição de aparelhos de 
academia ao ar livre para instalação na Praça Rosa Romantini, conforme especifica. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 548/21, reivindica à Prefeitura Municipal de Descalvado a adesão ao programa da CPFL 
“Arborização Mais Segura”, com o objetivo de diminuir os problemas constantes de interrupção 
no fornecimento de energia, por meio do plantio e a poda segura, dentro dos padrões exigidos 
pela companhia, conforme especifica. 
 
- 549/21, pede à Secretaria Municipal de Agricultura que forneça mudas às escolas municipais, 
visando à revitalização das unidades de ensino por meio do paisagismo que tanto contribui com 
o aspecto visual do ambiente, conforme especifica. 
 
- 550/21, indica ao Setor Municipal de Trânsito a pintura de faixas de pedestres nas vias 
públicas situadas no entorno de todas as unidades escolares, municipais e estaduais, em prol da 
segurança dos alunos que, devido à pandemia, estão realizando algumas atividades ao ar livre, 
conforme especifica. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 
- 79/21, requer à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a substituição de lâmpadas 
queimadas em postes no final da Rua Antonio Botaro, no Bosque do Tamanduá, visto que a falta 
de iluminação vem causando transtornos a quem mora ou circula pelo local, além de gerar 
insegurança. 
 
Indicações: 
- 551/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo melhorias no Viveiro de Mudas Municipal, dentre 
as quais, a construção de um vestiário no local a fim de proporcionar condições de trabalho 
adequadas àqueles servidores e, consequentemente, impactar de forma positiva os serviços 
prestados à nossa população, conforme especifica. 
 
- 552/21, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e 
Serviços Públicos a aquisição de sopradores de folhas e afins, para os serviços de limpeza de vias 
e praças, conforme especifica. 
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REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 553/21, reivindica ao Setor Municipal de Trânsito a instalação de redutor de velocidade na Rua 
dos Lírios e na Rua das Rosas, próximo ao trecho em que as vias se cruzam, com a finalidade de 
disciplinar o trânsito de veículo naquela região do Parque Morada do Sol. 
 
- 554/21, pede ao Prefeito Municipal que providencie a instalação de redutor de velocidade na 
Rua Euclides de Souza, no Bairro Bosque do Tamanduá, visando garantir a segurança do trânsito 
naquele populoso bairro. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 555/21, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, 
Obras e Serviços Públicos que viabilizem a revitalização da iluminação em toda a extensão da 
Rua Carlos Pulici, contribuindo com a segurança dos moradores que lá residem e dos 
transeuntes e motoristas que utilizam aquele trecho, o qual interliga o Bairro Morada do Sol e a 
região central da cidade. 
 
- 556/21, indica ao Poder Executivo, por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, o 
rebaixamento de guias no trecho entre a Rua 24 de Outubro e a Rua XV de Novembro, com o 
intento de proporcionar maior segurança aos idosos que frequentam o “Centro de Solidariedade 
Madre Teresa”, conforme especifica. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 
 

 
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 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. 
 
- 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. 
 
 
 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 20 de setembro de 2021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 
 


