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           Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
43ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
 - 136/21, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem público municipal com 
fins a doação à empresa “Noveq Saúde e Nutrição Animal Ltda.”, na forma que especifica. 
 
- 137/21, autoriza o Poder Executivo doar bem imóvel à Ordem dos Advogados do Brasil – SP, 
Subseção de Descalvado. 
 
II - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 645/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que analise a possibilidade de fazer o 
pagamento de gratificação aos professores que estão trabalhando de modo intenso, a fim de 
levar aprendizado aos alunos e também segurança, em meio aos desafios impostos pela 
pandemia da COVID-19. 
 
- 646/21, pede ao Poder Executivo a adoção de medidas que visem à valorização profissional 
dos artesãos em Descalvado, promovendo a reativação da feira de artesanato nas imediações da 
FEPASA, para exposição e comercialização dos produtos que traduzem a origem e a essência da 
nossa população, conforme especifica. 
 
- 647/21, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto 
de Lei que institui o Projeto "Adote uma Árvore” no âmbito do Município de Descalvado, na 
forma que especifica e dá outras providências. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 648/21, indica ao Poder Executivo que determine a manutenção das bocas-de-lobo existentes 
na Rua Antonio Cirelli, nas imediações do Supermercado Galícia, tendo em vista o forte cheiro de 
esgoto todos os dias naquela região, fato que traz grande desconforto para os comerciantes e 
moradores. 
 
- 649/21, indica ao Prefeito Municipal que, a exemplo de outros municípios paulistas, mantenha 
a suspensão das festividades de Carnaval no ano de 2022, evitando aglomerações e a propagação 
da COVID-19, conforme especifica. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimento: 
- 103/21, requer à Diretoria de Ensino de São Carlos esclarecimentos quanto a reclamações de 
pais de alunos da Escola Estadual “José Ferreira da Silva”, os quais alegam que não estão 
conseguindo a disponibilização de passes escolares para que seus filhos possam estudar. 
 

 



Página 2 de 3 

 

Indicações: 
- 650/21, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto 
de Lei que estabelece reserva aos negros, de vagas oferecidas em concursos públicos no âmbito 
da Administração Pública Municipal, e dá outras providências. 
 
- 651/21, reivindica à Secretaria Municipal de Saúde a realização dos testes rápidos para 
detecção da COVID-19, disponibilizados a Descalvado pela Prefeitura de Porto-Ferreira, nos dias 
de realização da feira na Praça de São Benedito, de modo espontâneo e aleatório, para 
identificação de casos assintomáticos, de modo a inibir ainda mais a proliferação do vírus em 
nosso Município. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Requerimento: 
- 104/21, requer à ARTESP e à INTERVIAS esforços visando celeridade no processo para a 
construção de uma rotatória na Rodovia SP-215, na altura do Distrito Industrial "Cosmo Fuzaro", 
com o objetivo de facilitar o acesso às empresas localizadas naquela região, tornar o trânsito 
mais seguro e, também, evitar que empresários cessem as operações em Descalvado. 
 
Indicação: 
- 652/21, pede ao Prefeito do Município que determine ao setor competente a realização de 
estudos visando a permissão do tráfego de veículos apenas em mão única de direção na Rua 
Anacleto Pozzi, para maior fluidez do trânsito no local e, também, para evitar a ocorrência de 
acidentes. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicação: 
- 653/21, solicita ao Poder Executivo que, por meio do setor competente, disponibilize dois 
caminhões para o recolhimento de entulhos e materiais inservíveis em todo o Município de 
Descalvado, conforme especifica. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 654/21, pede ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, 

façam a substituição dos computadores da sala de informática da EMEF Prof.ª “Dirce Sartori 

Serpentino”, no Jardim Albertina, visto que os equipamentos antigos não funcionam; 

 

- 655/21, reivindica à Prefeitura Municipal que inicie tratativas junto à Secretaria Estadual de 

Saúde para que o Município de Descalvado volte a receber o soro antiofídico e soro 

antiescorpiônico, visando o tratamento imediato dos pacientes, que é crucial para salvar vidas. 

 
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 
-105/21, requer à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a substituição de lâmpada 
queimada no poste existente na esquina da “Praça dos Motoristas”, cruzamento da Rua Mário 
Joaquim Filla com a Cyrillo Bortoletto, visto que a falta de iluminação vem causando transtornos 
a quem mora ou circula pelo local, além de gerar insegurança. 
 
Indicações: 

- 656/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine 
ao setor competente seja roçado o mato existente no canteiro central da Avenida das Flores, no 
Parque Morada do Sol, para melhorar o aspecto visual do bairro e, também, a visibilidade de 
quem transita pela região. 
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- 662/21, pede ao Prefeito do Município que determine à Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a execução de reparos no asfalto na Rua Antonio 
Cirelli, próximo ao seu cruzamento com a Rua Coronel Arthur Whitaker, tendo em vista as 
condições ruins deste trecho. 
 

REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 657/21, reivindica ao Poder Executivo Municipal a instalação de redutor de velocidade na 
Avenida das Primaveras, disciplinando o trânsito naquela região do populoso Bairro Parque 
Morada do Sol. 
 
- 658/21, solicita ao Setor Municipal de Trânsito que realize a elevação da “valeta” existente no 
cruzamento da Rua Coronel Manoel Leme com a Rua Dr. Jaime Regalo Pereira, para trazer mais 
segurança ao trânsito de veículos naquele local. 
 

VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 659/21, indica ao Prefeito do Município e ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo que, 
conjuntamente com o Conselho Municipal de Trânsito, realizem estudos voltados à construção 
de uma ciclovia com início na Avenida Descalvado, passando pelas Avenidas Independência, 
Maestro Francisco Todescan e Antonio Garbuio, em benefício dos adeptos dessa prática 
esportiva e, por conseguinte, da saúde de nossa população. 
 
- 660/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Educação e Cultura a 
realização de concurso público voltado à contratação de novos professores, monitores de creche 
e inspetores de alunos, dada a evidente necessidade destes profissionais para atuação na rede de 
ensino de nosso Município. 
 
- 661/21, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Educação e Cultura a 
contratação de professores em caráter emergencial, até o final deste ano letivo, com base no 
artigo 99 da Lei Orgânica do Município, visto que a falta de docentes tem deixado os alunos sem 
aula em algumas escolas. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 

 
- Até o fechamento desta pauta, às 16 horas do dia 18 de novembro de 2.021, quinta-feira, não 
havia projeto inserido neste expediente. No entanto, proposituras ainda podem ser colocadas em 
votação. 
 

COMUNICADOS 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 29 de novembro de 2021, segunda-feira, com 
início às 19:00 horas, conforme preconiza o Regimento Interno. 
 
 


