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           Câmara Municipal de 

Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
35ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 105/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), que visa abranger a Divisão de Prevenção e 
Assistência Médica à Saúde, destinando-se à aplicação de recursos do Fundo Federal para o 
custeio da Atenção Básica para cumprimento de metas. 
 
- 106/21, dá nova redação ao artigo 3º da Lei n.º 1.304, de 17 de março de 1993, que dispõe 
sobre a criação de Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, incluindo nova 
representatividade, passando a ser composto também por Instituição de Ensino – Universidade 
Brasil. 
 
- 107/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), que visa abranger a Secretaria de 
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, destinando-se a aquisições e 
reformas. 
 
- 108/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), que visa abranger a Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, destinando-se à aquisição de produtos para tratamento de água e 
combustíveis. 
 
- 109/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 6.200 (seis mil e duzentos reais), que visa abranger encargos do Município, 
destinando-se ao pagamento de ressarcimento administrativo. 
 
II – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 15/21, de autoria do Vereador Luiz Antonio do Pinho, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Senhor Rodrigo Garcia, Vice-Governador do Estado de São Paulo e Secretário de 
Estado, na forma que especifica. 
 
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 574/21, pede ao Secretário Municipal de Saúde que entre em contato com o Hospital de Câncer 
de Barretos, no sentido de trazer para Descalvado a unidade móvel “Carreta do Câncer”, que 
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realiza exames preventivos e diagnósticos da doença e, em alguns casos, oferece tratamento na 
própria unidade. 
 
 
 
 
- 575/21, requer ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que envie à Câmara 
Municipal de Descalvado Projeto de Lei visando à concessão de direito de uso de área pública 
com fins de doação à empresa Célio Edvaldo Bertolucci - Eireli, com a finalidade de gerar 
emprego e renda e robustecer a arrecadação de impostos em benefício da população. 
 
- 576/21, solicita ao Poder Executivo e ao Setor Municipal de Trânsito que viabilizem a 
colocação de semáforo em cruzamentos estratégicos da Avenida Bom Jesus, onde o tráfego de 
veículos e pedestres é intenso e, por consequência, perigoso. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 577/21, sugere ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a realização de 
ampla divulgação dos trabalhos e serviços executados pela Prefeitura Municipal, a fim de dar 
maior visibilidade às ações e iniciativas do poder público local. 
 
- 578/21, pede ao Poder Executivo que disponibilize uma lixeira comunitária em área comum do 
Assentamento “Horto do Bom Retiro – 2 de janeiro”, e que realize semanalmente a coleta dos 
resíduos depositados pelos moradores daquela área rural. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimentos: 
- 84/21, solicita ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Valdecir 
Marcolino, que informe a este Legislativo por qual motivo há residências que ainda não possuem 
hidrômetros em Descalvado, conforme especifica. 
 
- 85/21, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que envie a esta Casa de 
Leis informações acerca da empresa contratada para a destinação final dos resíduos sólidos 
domiciliares e comerciais, incluindo valores pagos entre agosto de 2020 e setembro de 2021. 
 
- 86/21, requer ao Poder Executivo que informe a esta Casa de Leis se o Município de 
Descalvado foi cadastrado no PNPC – Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que tem por 
objetivo auxiliar na fiscalização e implantação dos mecanismos de combate à corrupção, 
conforme especifica. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicações: 
- 581/21, pede ao Poder Executivo, por meio do setor competente, que faça a colocação de 
canaletas ou cortes no asfalto para o escoamento das águas pluviais em todos os cruzamentos da 
Rua Roque Francisco, no Jardim Bela Vista. 
 
- 589/21, solicita ao Prefeito Municipal que determine a limpeza da área situada entre a Rua 
José Carlos Pulici e Rua João Rafael Martins Fernandes, no Parque Milênio. Pede, ainda, a 
instalação de aparelhos de academia ao ar livre, para uso dos moradores daquela região. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
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- 579/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que inicie tratativas com a CPFL – Companhia 
Paulista de Força e Luz, visando à recolocação dos braços e luminárias nos postes da Perimetral 
Cezar Martinelli, em benefício da segurança das pessoas que por ali transitam, conforme 
especifica. 
 
- 580/21, pede ao Poder Executivo que, por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, faça a 

reforma da ponte sobre o Ribeirão Bonito existente na estrada de terra paralela à Estrada 

Municipal DCV - 040, para segurança das pessoas que por lá passam. 

 

LUIZ ANTONIO DO PINHO (PINHO DA CABANA) 

Indicações: 

- 582/21, reitera à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido para 

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. 

 

- 583/21, reivindica novamente 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. 

 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 584/21, solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao setor 
competente a construção de rampas de acessibilidade na Praça Santa Cruz, para assegurar que 
cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida possam frequentar este espaço com 
tranquilidade e segurança. 
 
- 585/21, sugere ao Poder Executivo a aquisição de drones para o monitoramento das áreas 
verdes existentes no Município e combate a eventuais queimadas, uma vez que se detectados os 
focos de incêndio no início, as chances de combater o fogo tornam-se maiores. 
 
- 586/21, reivindica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a 
realização de operação tapa-buracos na Avenida Lázaro Timótheo do Amaral - importante via de 
acesso aos Bairros Santa Cruz, Bela Vista e adjacências – com atenção especial para o cruzamento 
com a Rua Carlos Maiese, para maior segurança do tráfego nesta região. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 587/21, pede ao Executivo Municipal o pagamento do adicional de insalubridade aos 
funcionários da limpeza, profissionais de enfermagem e escriturários das Unidades de Saúde da 
Família (USF’s), em face dos riscos que esses profissionais se expõem diariamente. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimentos: 
- 87/21, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que remeta a esta 
Casa de Leis relatório discriminando as áreas do Município de Descalvado que são consideradas 
institucionais, conforme especifica. 
 
- 88/21, pede ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, e ao Secretário 
Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, Betinho Bonani, que enviem a esta Casa de Leis relatório 
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pormenorizado contemplando todas as ações, eventos e investimentos previstos para esta 
Secretaria no ano de 2022. 
 
 
 
 
 
Indicação: 
- 588/21, reivindica ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento a elaboração de projeto de compostagem visando dar a destinação adequada aos 
resíduos sólidos orgânicos gerados nas atividades relacionadas ao preparo dos alimentos, 
consumo das refeições, varrição, capinas e podas diversas, gerando composto orgânico de 
qualidade para uso em diversas áreas da Municipalidade. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 
 

 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 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. 
 
 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 04 de outubro de 2021, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 
 


