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           Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
38ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

 
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 114/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), que 
visa abranger os encargos do Município, destinando-se ao pagamento de Ressarcimento-
Administrativo. 
 
- 115/21, autoriza o Poder Executivo a alienar, por investidura, área de 17,38 metros quadrados, 
situada no Jardim Colonial, a Edmar Donizeti Franceschini e outros, na forma que especifica. 
 
- 116/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), que visa abranger a Secretaria de Esportes, Lazer e 
Turismo, destinando-se a aplicação em benfeitorias no espaço do Centro de Lazer do 
Trabalhador. 
 
- 117/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), que visa abranger a Secretaria de Esportes, Lazer e 
Turismo, visando sua aplicação em benfeitorias no espaço do Centro de Lazer do Trabalhador. 
 
- 118/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 5.650,03 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais e três centavos), que visa abranger a 
Divisão de Cultura, destinando-se para utilização de saldo remanescente da Lei Aldir Blanc de 
Emergência Cultural. 
 
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 55/21, de autoria do Vereador Luiz Antonio do Pinho, dá nova redação à ementa e ao artigo 1º 
da Lei Municipal n.º 888, de 12 de outubro de 1988, denominando “Palácio do Povo – Prefeito Dr. 
Tomás Vita” o edifício onde funciona a Sede do Poder Executivo Municipal. 
 
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 606/21, reitera pedido ao Poder Executivo e ao Setor Municipal de Trânsito para que 
viabilizem a colocação de semáforos em cruzamentos estratégicos da Avenida Bom Jesus, onde o 
trânsito de veículos e pedestres é intenso e, por consequência, perigoso. 
 
- 607/21, encaminha ao Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que cria diretrizes para a 
implantação do “GPS Caipira”, Sistema de Georreferenciamento das Estradas Rurais e 
Emplacamento das Propriedades Rurais do Município de Descalvado e dá outras providências. 
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- 608/21, reivindica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde que estudem a contratação 
de empresa/profissionais especializados no método ABA, um tratamento muito eficaz para 
crianças que comprovadamente possuem Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 609/21, solicita ao Prefeito Municipal, por meio do setor competente, a limpeza das Estradas 
Vicinais “José Perna Sobrinho” e “Guilherme Scatena”, em virtude dos danos causados pelo vento 
e a chuva forte dos últimos dias, conforme especifica. 
 
- 610/21, pede ao Chefe do Poder Executivo a adoção de medidas visando o reparo da proteção 
existente na ponte sobre o Ribeirão Bonito, na Avenida Guerino Oswaldo, que foi danificada após 
um acidente de carro e vem causando muita insegurança às pessoas que por ali transitam. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimentos: 
- 89/21, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que determine a 
notificação da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, a fim de que esta cobre das empresas 
que utilizam os postes a devida retirada dos fios em desuso, em cumprimento à Lei Municipal nº 
4.549/2021. 
 
- 90/21, pede ao Prefeito Municipal e à Procuradoria Geral do Município que informem a este 
Legislativo como a Municipalidade procede quando servidores que têm filhos com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) precisam se ausentar do trabalho para acompanhá-los em procedimentos 
médicos, uma vez que muitos trabalhadores em todo o País estão conseguindo na Justiça a 
redução da jornada de trabalho nestes casos, sem que haja desconto nos salários. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
- 611/21, sugere ao Chefe do Poder Executivo que promova um leilão de prédios e áreas 
públicas inservíveis pertencentes à Municipalidade, oferecendo aos cidadãos a oportunidade de 
adquirir esses imóveis, de modo a desobrigar a Prefeitura Municipal da limpeza e manutenção 
desses locais. 
 
- 612/21, solicita ao Setor Municipal de Trânsito a colocação de redutor de velocidade na Rua 
dos Lírios, no trecho situado entre as Ruas Papoulas e Margaridas, em prol da segurança de 
motoristas e pedestres do Bairro Parque Morada do Sol. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Requerimento: 
- 91/21, requer ao Prefeito do Município, Sr. Antonio Carlos Reschini, que informe a esta Casa de 
Leis, no tempestivo prazo legal, se já começaram a ser aplicados os recursos para a realização de 
exames de endoscopia, a fim de acabar com a fila de munícipes que aguardam este 
procedimento, tendo em vista a recente aprovação de projeto de lei neste Legislativo prevendo 
abertura de crédito especial para esta finalidade. 
 
Indicação: 
- 613/21, indica ao Poder Executivo melhorias no Centro de Educação Infantil “Professora Dirce 
Pereira Fonseca” - Creche do Bairro Bosque do Tamanduá, como o fechamento da entrada com 
gradil e a colocação de uma cobertura no portão para abrigar os pais e alunos durante o período 
de entrada e saída. 
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LUIZ ANTONIO DO PINHO (PINHO DA CABANA) 

Indicação: 

- 614/21, pede ao Prefeito do Município que viabilize a manutenção e a pintura das salas da 

Escola Municipal de Música “Maestro Quique Todescan”, como forma de conservar o patrimônio 

histórico e cultural de Descalvado e oferecer melhores condições aos professores e alunos. 

 

MARCELO FIGUEIREDO 

Indicações: 

- 615/21, solicita à Prefeitura Municipal que realize os serviços de tapa-buraco na Avenida 

Lazaro Timótheo do Amaral, no trecho próximo a rotatória que interliga à Perimetral Cezar 

Martinelli, onde o asfalto está deteriorado, colocando em risco as pessoas que por ali transitam. 

 
- 616/21, reivindica ao Poder Executivo, por meio da SELT – Secretaria de Esportes, Lazer e 
Turismo, a revitalização das quadras esportivas do Ginásio de Esportes, de modo que estejam em 
excelentes condições para o uso dos nossos atletas e, também, para sediar campeonatos 
municipais e regionais, conforme especifica. 
 
- 617/21, pede ao setor competente da Prefeitura Municipal a realização dos serviços de poda 
de árvores atrás do Cemitério Municipal, visto que o local vem sendo utilizado para o esconderijo 
de usuários de drogas e práticas ilícitas, causando insegurança aos moradores daquela região. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 618/21, reitera ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, pedido de melhorias 
no Cemitério Municipal, como a reforma do refeitório, dos banheiros e a construção de 
lavanderia, em atendimento aos anseios dos servidores que ali atuam. Pede, ainda, a substituição 
dos fios que foram furtados, uma vez que o local está sem energia elétrica. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimentos: 
- 92/21, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos que informem 
as ações que vêm sendo adotadas para diminuir ou sanar a deficiência no sistema de escoamento 
das águas pluviais na Rua Ambrósio Mendonça, no Bosque do Tamanduá, uma vez que a água 
adentra as residências, causando prejuízos e transtornos aos moradores, conforme especifica. 
 
- 93/21, requer ao Secretário Municipal de Administração que envie a esta Casa de Leis a relação 
dos servidores municipais que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19, 
bem como informe por qual motivo os funcionários do Almoxarifado Municipal não fazem o uso 
de máscaras, obrigatório em todos os locais. 
 
Indicação: 
- 619/21, indica à Secretaria Municipal de Saúde a realização de um mutirão para exames de 
prevenção e identificação de câncer de mama, com o objetivo de conscientizar e mobilizar as 
mulheres para o diagnóstico precoce da doença, se possível ainda neste mês do “Outubro Rosa”. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 
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ORDEM DO DIA 
 

 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 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). 
 
 
 

COMUNICADOS 

 
 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 25 de outubro, segunda-feira, com início às 
19:00 horas, conforme preconiza o Regimento Interno. 
 
- A Câmara Municipal de Descalvado convida a população descalvadense e a quem possa 
interessar para participarem da Audiência Pública que será realizada no dia 26 de outubro de 
2021, terça-feira, às 19:00 horas, na Sede deste Poder Legislativo, para discutir o Projeto de Lei 
n.º 110/2021, que estima a receita do Município de Descalvado em R$ 148.600.000,00 (cento e 
quarenta e oito milhões e seiscentos mil reais), e fixa a despesa para o exercício financeiro de 
2022. Informa, na oportunidade, que o referido Projeto está à disposição de todos os cidadãos 
para consulta nesta Câmara Municipal, no horário de expediente das 08:00 às 11:00 e das 12:00 
às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, e, também, à disposição para consulta no 
link “Proposituras” do site www.camaradescalvado.sp.gov.br. Lembrando que populares 
representando 5%, no mínimo, do eleitorado do Município poderão apresentar emendas no 
referido projeto até 29 de outubro de 2021. O Poder Legislativo conta com a sua presença que é 
fundamental para o fortalecimento da Democracia, lembrando que é obrigatório o uso de 
máscara para adentrar às instalações da Câmara Municipal, tendo por objetivo conter a infecção 
e propagação do Coronavírus (COVID – 19). Quem não puder comparecer no prédio da Câmara 
Municipal para participar, é só acessar o site www.camaradescalvado.sp.gov.br, e clicar no link 
“TV Câmara”, pois a Audiência Pública será transmitida on-line e ao vivo. Neste último caso, se o 
internauta tiver alguma dúvida no decorrer da audiência, basta ligar no telefone (19) 3583-9299 
e formular sua pergunta ao vivo. 
 

 


