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           Câmara Municipal de 

Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
34ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 100/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), que visa abranger a Divisão de Educação e 
Cultura, destinando-se à aplicação de índice obrigatório no ensino. 
 
- 101/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 2.170.000,00 (dois milhões, cento e setenta mil reais), que visa abranger a Divisão de 
Educação e Cultura, destinando-se à aplicação do limite obrigatório no ensino (FUNDEB). 
 
- 102/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), que visa abranger a divisão de Prevenção e 
Assistência Médica à Saúde, destinando-se à aplicação de recursos do Fundo Federal para a 
Atenção Médica e de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Covid-19. 
 

- 103/21, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem público municipal com fins 
a doação à empresa “GPS Comércio de Peças e Serviços de Manutenção Ltda. ME”, na forma que 
especifica. 
 
- 104/21, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem público municipal com fins 
a doação à empresa “Rodrigo Marques Cassaro ME”, na forma que especifica. 
 
II – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 13/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Deputado Federal Ricardo Silva. 
 
- 14/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Delegado de Polícia Dr. Alexandre da Silva Leonardo. 
 
III -  MOÇÕES DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 19/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves,  manifesta congratulações e aplausos 
ao Paratleta José Ronaldo da Silva que representou o Brasil nas Paraolimpíadas de Tóquio 2021, 
com excelentes colocações e superando seus recordes, tendo, acima de tudo, uma trajetória de 
muita luta e superação, sendo uma grande fonte de inspiração e orgulho para Descalvado. 
 
- 20/21, de autoria do Vereador Mir Valentim, manifesta aplausos ao Ilustríssimo Senhor Carlos 
Henrique Barbalho, em reconhecimento à sua dedicação irrestrita como Diretor de Obras do 
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Município, trazendo conquistas e resultados que impactam diretamente na qualidade de vida dos 
cidadãos descalvadenses. 
 
 
 
 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 557/21, indica à Secretaria Municipal de Saúde a criação de um centro de saúde exclusivo para 
o atendimento da terceira idade, com especialidades médicas em geriatria, gerontologia, 
ortopedia, entre outros, oferecendo melhorias na saúde e qualidade de vida de nossos idosos. 
 
- 558/21, requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
que envidem esforços junto às esferas estadual e federal para a construção de mais casas 
populares em nosso Município, em prol das inúmeras famílias carentes que estão aguardando o 
benefício. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 559/21, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente os serviços de 
limpeza dos bueiros em todos os bairros da cidade, visto que muitos estão quebrados e 
obstruídos e, com a aproximação da época das chuvas, podem trazer transtornos aos cidadãos. 
 
- 560/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor de trânsito a 
construção de uma lombofaixa na Rua João Vendramini, defronte ao Supermercado Nossa 
Senhora Aparecida, a fim de garantir mais segurança aos condutores de veículos e pedestres 
naquele entorno, uma vez que acidentes têm sido registrados no local. 
 
- 561/21, solicita ao Prefeito do Município que, juntamente com o setor competente, estude 
medidas a fim de garantir mais segurança ao trânsito no início da Avenida Antonio Fregonese, 
nas imediações do Supermercado Titi, conforme especifica. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimentos: 
- 80/21, requer ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Senhor Valdecir Marcolino, 
que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa Legiferante cópia de todas as multas ambientais 
aplicadas pela Municipalidade nos últimos dois anos. 
 
- 81/21, reivindica ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Wander Bonelli, relatório 
pormenorizado contendo os gastos com viagens referentes ao transporte de pacientes para a 
realização de exames, consultas e outros tratamentos médicos em outras cidades.  
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
-562/21, pede ao Prefeito Municipal que determine o retorno dos atendimentos em período 
integral no Centro Odontológico Municipal "Dr. Alfeo Todescan", em virtude da alta demanda de 
pacientes que aguardam tratamento dentário, conforme especifica. 
 
-563/21, solicita ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Saúde que realizem uma campanha de 
arrecadação de sobra de medicamentos, tendo por objetivo a doação dos remédios às pessoas 
que deles necessitam, antes de expirar o prazo de validade. 
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-564/21, requer ao Chefe do Poder Executivo, por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, 
que faça o recapeamento asfáltico na Rua Manoel Ivo de Medeiros e Rua Albino Vicente Sichiroli, 
no Parque Milênio, em benefício do trânsito e dos moradores daquela região. 
 
 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 565/21, indica ao Poder Executivo a implementação do holerite online para os servidores 
municipais, com o objetivo de agilizar o trabalho do setor de recursos humanos, facilitar o acesso 
dos funcionários ao documento e, ainda, gerar uma grande economia de papel. 
 
-566/21, reivindica ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao 
setor competente o fechamento, com telas ou pedras, da antiga galeria de águas pluviais 
existente na Praça “Luiz Celso Antonio”, a Praça do Lago, bem como a pintura deste logradouro, 
em atendimento aos anseios dos nossos munícipes. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 567/21, sugere ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a construção de 
calçamento nas extremidades do canteiro ao longo de toda a Avenida Descalvado, para que os 
cidadãos possam usar aquele espaço para a prática de corrida, caminhada, ciclismo, dentre 
outras atividades físicas. 
 
- 568/21, pede ao Setor Municipal de Trânsito que estude a possibilidade de instalar semáforo 
no cruzamento da Rua Cel. Arthur Whitacker com a Rua Humberto Gabrielli, em virtude do 
intenso fluxo de veículos e pedestres naquela região. 
 
- 569/21, reivindica ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, e ao Secretário de 
Esportes, Betinho Bonani, que estudem a possibilidade da revitalização da fachada do Ginásio de 
Esportes “Oswaldo Cardoso” e o reposicionamento do estacionamento para bicicleta, motos e 
autoridades, em benefício dos frequentadores deste importante espaço de nossa cidade.  
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Requerimento: 
- 82/21, requer ao Prefeito do Município, Antonio Carlos Reschini, e ao Secretário de 
Administração, Marcelo Monzani, que enviem ao Legislativo informações sobre o processo de 
compra de dois veículos com recursos provenientes de emenda parlamentar conquistada pelo 
Vereador Reinaldo Ninja junto ao então Deputado Federal Lobbe Neto, conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 570/21, reivindica ao Prefeito Municipal a contratação de engenheiro civil e desenhista 
projetista civil para integrar o quadro da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e 
Serviços Públicos, tendo em vista o enorme volume de trabalho da pasta. 
 
- 571/21, sugere ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, realizem reestruturação tendo por objetivo a definição dos deveres e obrigações 
de cada setor para a prestação de serviços de forma mais clara à nossa população. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 572/21, requer ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a 
adoção de medidas visando à prevenção contra incêndios nas grandes áreas de preservação 
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ambiental, como as matas “Santa Maria” e “São Francisco”, fazendo os aceiros, um método 
eficiente e de baixo custo para a Municipalidade. 
 
- 573/21, solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde que disponibilizem o 
atendimento aos sábados nas Unidades Básicas de Saúde, ao menos uma vez por mês, 
possibilitando que as pessoas que trabalham durante a semana possam se consultar. 
 

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: 

 
- 15/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, manifesta aplausos à Empresa Agrindus pela 
qualidade de seus produtos, evidenciada pelo ranking “Viva Bem Uol”, no qual o Letti a² foi eleito 
o melhor do País na categoria “leite pasteurizado”, enaltecendo e honrando nossa região em 
cenário nacional. 
 
- 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. 

 
VETO INTEGRAL A SER APRECIADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, VALENDO-SE 

DESTACAR QUE PARA REJEITAR O VETO É NECESSÁRIO O VOTO DA MAIORIA ABSOLUTA 
DOS VEREADORES, CONFORME ARTIGO 68, I, B, DO REGIMENTO INTERNO: 

 
- 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.  
 
 
 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 27 de setembro de 2021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 
 


