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           Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
36ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

I – MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 21/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, manifesta congratulações e aplausos ao 
Deputado Roberto Engler pelos seus 30 anos de mandato na Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, que refletem seu comprometimento com a vida pública e, sobretudo, sua dedicação 
em atender às demandas dos municípios. 
 
II – MOÇÃO DE REPÚDIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 02/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta repúdio à decisão do 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luís Roberto Barroso, que proíbe missões religiosas 
em terra indígenas, ferindo a garantia constitucional da liberdade religiosa, justamente no 
momento em que mais precisam de apoio, como o da atual pandemia de Covid-19, conforme 
especifica. 
 
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 590/21, pede ao Setor de Trânsito que estude a viabilidade de fazer uma rotatória com tachões 
no cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Bahia, defronte ao Cemitério Municipal, 
visando disciplinar melhor o trânsito e garantir a segurança dos transeuntes. 
 
- 591/21, solicita ao Poder Executivo, por meio dos setores competentes, a construção de rampa 
de acesso para cadeirantes, bem como vagas de estacionamento preferenciais para deficientes e 
idosos defronte ao Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, garantindo o direito de 
acessibilidade aos cidadãos. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicação: 
- 592/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a recuperação das placas com a 
nomenclatura das ruas e de sinalização de trânsito, visto que muitas estão apagadas ou 
quebradas, prejudicando, respectivamente, a identificação dos endereços e o trânsito em nossa 
cidade. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicações: 
- 593/21, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que notifique a 
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a fim de que sejam realizados reparos e manutenção 
na iluminação pública, tendo em vista a quantidade elevada de lâmpadas queimadas, situação 
que vem causando insegurança e transtornos à população descalvadense. 
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- 594/21, requer ao Prefeito Municipal que faça a nomeação do Senhor Wilson Gallo para o 
cargo de Diretor de Turismo do Município de Descalvado, em virtude dos relevantes serviços por 
ele prestados em fomento ao turismo local. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 595/21, solicita ao Prefeito Municipal de Descalvado, Senhor Antonio Carlos Reschini, a 
instalação de estrutura de captação de energia solar nos prédios públicos que registram maior 
consumo, visando economia de recursos públicos e redução do impacto ambiental. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 596/21, indica ao Poder Executivo que estude a possibilidade de proceder a alteração na Lei 
Municipal nº 4.036, de 14 de julho de 2016, de modo a incluir dentre as obrigações do loteador o 
cercamento das áreas verdes que devem ser reservadas quando da criação de novos 
loteamentos, a fim de evitar o depósito irregular de lixo nestes espaços e de reduzir os custos 
para a Prefeitura Municipal, responsável pela manutenção destas áreas. 
 
- 597/21, solicita ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que tome 
providências visando estender os serviços de varrição ao Recanto dos Ipês II, em atendimento 
aos anseios dos moradores, para melhorar as condições de limpeza do bairro e, ainda, evitar o 
entupimento das galerias de águas pluviais. 
 

LUIZ ANTONIO DO PINHO (PINHO DA CABANA) 

Indicações: 

- 598/21, sugere ao Executivo Municipal a criação de um Centro de Educação Ambiental que 
ofereça atividades e ações que envolvam a comunidade para transformações em direção à 
melhoria da qualidade ambiental e da qualidade de vida em nosso Município, conforme 
especifica. 
 
- 599/21, pede à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo a construção de duas quadras de beach 
tennis nas dependências do Ginásio de Esportes, em virtude do aumento considerável do número 
de adeptos e interessados por esta modalidade esportiva em Descalvado. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 600/21, pede ao Prefeito do Município que determine ao setor competente a construção de 
uma passagem de água no cruzamento da Rua Brasília com a Rua Roraima, no Jardim Albertina, 
uma vez que a ação das águas pluviais acabou deteriorando o pavimento asfáltico daquela 
região. 
 
- 601/21, indica ao Prefeito Municipal a realização de benfeitorias na quadra existente na Rua 
das Petúnias, no Parque Morada do Sol, como a colocação de aro nas tabelas de basquete, de 
modo a oferecer um local adequado para prática de diversas modalidades esportivas naquele 
bairro. 
 
- 602/21, requer ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que desenvolva 
tratativas junto às empresas “Claro” e “Vivo” visando oferecer o sinal de telefonia móvel no 
trecho que interliga Descalvado a São Carlos, para maior segurança dos usuários. 
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REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 603/21, reivindica ao Prefeito Municipal que envide esforços junto ao Governo do Estado de 
São Paulo, por meio do Programa Via Rápida, com a finalidade de oferecer os cursos de 
“Hidráulica” e “Aquecimento Solar” na Extensão da ETEC em Descalvado, com o objetivo de 
qualificar jovens e inseri-los neste mercado que vem crescendo a cada dia. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 604/21, pede ao Prefeito Municipal que, juntamente com as Secretarias de Saúde e de 
Assistência e Desenvolvimento Social, promovam palestras voltadas ao empoderamento 
feminino e à luta pelos direitos das mulheres, tendo por objetivo fortalecer o seu papel na 
sociedade e motivá-las a alcançarem seus objetivos, conforme especifica. 
 
- 605/21, indica ao Chefe do Poder Executivo a criação do Conselho Municipal de Proteção à 
Mulher Vítima de Violência Doméstica, composto por profissionais treinados para oferecer apoio 
e orientação nas áreas jurídica e da saúde a todas as vítimas, conforme especifica. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 
 

 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM 2º TURNO: 

 
- 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, conforme especifica. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 14/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Delegado de Polícia Dr. Alexandre da Silva Leonardo. 
 
 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada excepcionalmente no dia 07 de outubro, quinta-
feira, com início às 09:00 horas, em virtude do Feriado de 12 Outubro. 
 
 


