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           Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
39ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 25 DE OUTUBRO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 120/21, dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Política Cultural de 
Descalvado – COMCULT, na forma especifica; 
 
- 121/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação 
orçamentária, no valor de R$ 38.578,96, que visa abranger o Gabinete do Prefeito, 
considerando a necessidade de pagamento de linhas telefônicas, internet e demais 
serviços de pessoa jurídica. 
 
II - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 620/21, solicita ao Secretário de Educação e Cultura, Prof.º Marco Antonio Pratta, 
que estude a viabilidade de disponibilizar um profissional de apoio às crianças com 
autismo matriculadas nas creches ou centros de educação infantil de Descalvado, 
assegurando-lhes o pleno desenvolvimento desde o início da primeira etapa da 
educação. 
 
- 621/21, reivindica à Prefeitura Municipal que, por meio do setor competente, realize 
a poda dos arbustos com espinhos que invadiram a calçada da Rua Carlos Pulici, no 
trecho próximo ao cruzamento com a Avenida Mário Bonitátibus, visando a 
segurança dos pedestres que não conseguem transitar pelo local. 
 
- 622/21, pede ao Poder Executivo que tome providências com relação a área verde 
situada no Bairro Recanto dos Ipês II, realizando a sua limpeza, construção de 
calçamento e fechamento com alambrado, atendendo aos anseios dos moradores 
daquele bairro, que se sentem inseguros com relação ao local. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 623/21, indica ao Setor de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal que 
realize a limpeza dos bueiros situados na parte baixa da Avenida Pio XII, entre a 
antiga Estação Ferroviária e o Supermercado Venda Nova, bem como na Rua Padre 
Jeremias José Nogueira, defronte a EMEF “Prof.ª Edna Maria do Amaral Marini”, com 
o objetivo de evitar novos alagamentos. 
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- 624/21, requer ao Chefe do Poder Executivo melhorias na área situada entre a Rua 
dos Cravos e a Rua das Petúnias, no Parque Morada do Sol, como a limpeza e a 
construção de uma praça, atendendo ao pedido dos moradores daquelas imediações. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimentos: 
- 94/21, solicita à Procuradoria Geral do Município informações referentes à 
documentação do Jornal “Folha de Descalvado”, o qual semanalmente faz 
publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Descalvado, conforme especifica. 
 
- 95/21, requer ao Secretário Municipal de Saúde informações sobre os critérios 
adotados para a concessão do auxílio combustível aos cidadãos que se deslocam a 
outras cidades para a realização de consultas, exames e tratamentos médicos. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 625/21, reivindica ao Prefeito Municipal a adoção das medidas necessárias no 
sentido de dotar de iluminação a rotatória situada na Via de Acesso “Juvenal Pozzi”, 
na altura do Bairro Bosque do Tamanduá, em prol da segurança das pessoas que 
transitam por aquele trecho de entrada e saída da cidade. 
 
- 626/21, pede ao Poder Executivo que promova benfeitorias no Centro de Educação 
Infantil “Zuleika Aparecida Facchin” – creche do Parque Milênio, como o fechamento 
com gradil e colocação de cobertura no portão de entrada e a construção de 
quiosque com uma caixa de areia para as crianças, na forma que especifica. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 627/21, reivindica ao Prefeito Municipal a realização, por meio do setor competente, 
da retirada de entulhos e a desobstrução de bueiros no cruzamento da Rua das 
Orquídeas com a Avenida com Cambarás, no Parque Morada do Sol, conforme 
especifica. 
 
- 628/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine os serviços de limpeza 
na área lindeira à Via de Acesso “Antonio Benedito Paschoal”, no trecho próximo ao 
Cemitério Municipal e, ainda, a instalação de faixa informativa para que os munícipes 
não façam o descarte de lixo naquele local. 
 
- 629/21, indica ao Setor de Trânsito da Prefeitura Municipal que intensifique a 
sinalização nas imediações da escola CAIC “Dr. Cid Muniz Barreto”, no Parque 
Morada do Sol, com a instalação de placas e faixas de pedestres, oferecendo maior 
segurança aos alunos, pais e funcionários da unidade escolar. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 630/21, solicita ao Poder Executivo esforços juntos à CPFL - Companhia Paulista de 
Força e Luz no sentido de dotar de iluminação pública a Rua Ricardo Brazzaloto, 
popularmente conhecida como “Estrada da Gruta”, em virtude dos assaltos que 
ocorrem com frequência nas propriedades rurais daquela região. 
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- 631/21, indica ao Chefe do Poder Executivo que determine o reparo do pavimento 
asfáltico, bem como das guias e sarjetas, que sofreram deformações devido a 
enxurrada no prolongamento da Rua 24 de Outubro, no trecho próximo aos 
quiosques da FEPASA. Pede, também, a instalação de bocas-de-lobo na Rua 
Siqueira Campos, defronte a Santec, conforme especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimentos: 
- 96/21, requer ao Prefeito Municipal informações sobre a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura Municipal, tendo em vista os seguidos 
apontamentos do Tribunal de Contas a respeito da falta de planejamento 
orçamentário e estratégico por parte do Executivo, conforme especifica. 
 
- 97/21, solicita à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que envie a esta Casa 
de Leis um relatório pormenorizado contendo a estimativa de recursos financeiros e 
instrumentos musicais necessários para a ampliação de vagas para alunos na Escola 
Municipal de Música “Maestro Quique Todescan”. 
 
Indicação: 
- 632/21, sugere ao Prefeito do Município e ao Secretário de Educação e Cultura a 
contratação de monitores de creche e inspetores de alunos para auxiliar no retorno 
das aulas presenciais com a capacidade máxima de alunos, tendo em vista os 
protocolos sanitários a serem seguidos devido a pandemia. 
 

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: 
 
- 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. 
 
- 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 Município, trazendo conquistas e resultados que impactam 
diretamente na qualidade de vida dos cidadãos descalvadenses. 
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- 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. 
 

COMUNICADOS 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada excepcionalmente no dia 28 de outubro 
de 2021, quinta-feira, com início às 09:00 horas, em virtude do Feriado de Finados. 
 
- 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. 
 
 


