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           Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
44ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
Ofício de autoria da Professora Daniela Fernanda Salles Lazarini e dos Alunos do 5º e 6º do 
Ensino Fundamental do SESI 205, integrantes do Projeto "Queimadas", encaminhando sugestões 
aos Vereadores da Câmara Municipal de Descalvado no tocante a medidas para melhorar a 
fiscalização e conscientização da população descalvadense para diminuir os focos de queimadas 
durante o período de estiagem. O ofício encontra-se à disposição de todos os vereadores. 
 
II – PROJETO S DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 139/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.300,00 
(oito mil e trezentos reais) e visa abranger a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
destinando-se ao pagamento da última parcela do ano de 2021 do contrato de financiamento 
firmado junto ao Desenvolve SP. 
 
- 140/21, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem público municipal com fins 
a doação à empresa “MM Descalvado Comércio de Sucatas LTDA”, na forma que especifica. 
 
- 141/2021, dispõe sobre alteração da Lei Municipal n.º 4.597, de 09 de junho de 2021, que 
autorizou o Poder Executivo a alienar, com encargo, área de terras compromissada em concessão 
de direito de uso com fins a doação à Empresa "Ecovital Distribuidora Comercial Ltda Epp.". 
 
- 142/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotação orçamentária, no 
valor de R$ 174.400,00 (cento e setenta e quatro mil e quatrocentos reais), que visa abranger a 
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos. 
 
- 143/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que visa abranger a Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos. 
 
- 144/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor 
de R$ 79.931,00 (setenta e nove mil novecentos e trinta e um reais), que visa abranger a 
Secretaria de Saúde, para aquisição de equipamentos e material permanente para atenção básica 
em saúde bucal, conforme emenda parlamentar do Deputado Arnaldo Jardim. 
 
- 145/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotação orçamentária, no 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, em 
contrapartida referente a emenda parlamentar do Deputado Carlos Sampaio para a aquisição de 
equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde. 
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III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 04/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, manifesta congratulações à Professora 
Maria Luiza Marcomini Spanghero Dolci pelo recente lançamento do livro “Nas Terras de Belém” 
e por todos os seus feitos que tanto contribuem para a cultura e preservação da história de 
Descalvado. 
 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 663/21, reitera pedido ao Prefeito Municipal para a instalação de câmeras de monitoramento 
nas vias de acesso ao Município de Descalvado, como forma de intensificar a fiscalização e a 
segurança da nossa cidade, conforme especifica. 
 
- 664/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine 
ao setor competente a instalação de alambrado no entorno da área verde do Bairro Campo Belo, 
a fim de inibir o depósito irregular de lixo e até de evitar incêndios no local. 
 
- 665/21, reitera pedido ao Poder Executivo e ao setor municipal de trânsito para que viabilizem 
a colocação de semáforo no cruzamento da Avenida Bom Jesus com a Rua Dr. Cândido Rodrigues, 
visto que o tráfego de veículos e pedestres é intenso nesta região e, por consequência, perigoso. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 666/21, pede ao setor competente da Prefeitura Municipal a construção de rampas para 
cadeirantes no passeio público do cruzamento entre a Rua Coronel Rafael Tobias e Avenida 
Guerino Oswaldo, na região central da cidade, garantindo o direito de acesso às pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida. 
 
- 667/21, reivindica ao Poder Executivo a realização de melhorias defronte ao “Lar dos 
Meninos”, tais como a colocação de redutores de velocidade nos dois sentidos da Rua Carlos 
Pulici e a manutenção e reparo das saídas de esgoto próximas ao local, de modo que nos dias de 
chuva intensa a água deixe de adentrar as instalações daquela instituição. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimento: 
- 106/21, requer ao Poder Executivo informações referentes à destinação dos materiais 
inservíveis pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal estocados no antigo prédio da 
Tapelux, visto que estão sendo retirados por empresa terceirizada. Pede, ainda, uma relação dos 
referidos itens, conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 668/21, reivindica à Secretaria Municipal de Saúde que adote as medidas necessárias para 
garantir maior agilidade nos resultados de exame de papanicolau, que atualmente demoram 
cerca de seis meses, bem como que ofereça oportunidade de outros exames ginecológicos, 
importantes para garantir a saúde e o bem-estar das mulheres, conforme especifica. 
 
- 681/21, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de 

Lei que dispõe sobre o fornecimento de estrutura mínima pelas agências bancárias com filas externas 

no âmbito do Município de Descalvado e dá outras providências. 
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ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 682/21, pede ao Chefe do Poder Executivo providências visando à limpeza de terreno situado 
entre as Ruas Silvio Sichirolli e Rua Jayme Whitacker Penteado, no São Sebastião, em 
atendimento aos anseios dos moradores e comerciantes daquele entorno. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
- 669/21, solicita ao Prefeito Municipal que determine ao setor de obras e serviços públicos o 
calçamento de toda a extensão da Rua Portugal, em prol da segurança dos pedestres que 
transitam naquela via. 
 
- 670/21, reitera pedido ao Poder Executivo para que proceda o plantio de árvores na lateral da 
Avenida Independência, tendo em vista os inúmeros benefícios da arborização, dentre eles, as 
sombras e a diminuição do calor para as pessoas que transitam a pé, conforme especifica. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 671/21, reivindica ao Prefeito do Município e ao Secretário de Educação e Cultura estudos 
visando à construção de um novo prédio para abrigar o Serviço Municipal de Alimentação 
Escolar – SMAE, visto que o imóvel atual é muito antigo. 
 
- 672/21, solicita ao Excelentíssimo Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a 
aquisição de dois veículos tipo van para serem usados pelo Serviço Municipal de Alimentação 
Escolar – SMAE no transporte da merenda que é servida aos alunos das escolas locais. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 

- 673/21, pede ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao 

setor competente a limpeza e, se possível, o calçamento com bloquetes do canteiro central 

existente na Avenida Hilário da Silva Passos, para melhorar o aspecto daquele trecho e também 

facilitar a circulação de pessoas. 

 

- 674/21, solicita à Prefeitura Municipal de Descalvado a notificação do proprietário do amplo 

terreno situado na confluência das Ruas Coronel Rafael Tobias e Tomé Ferreira, tendo em vista o 

mato alto e os inúmeros transtornos gerados a quem reside no entorno desta, que é uma região 

central de nossa cidade. 

 

- 675/21, sugere à Secretaria Municipal de Educação e Cultura um trabalho de divulgação amplo 

e prévio acerca do funcionamento das creches nos meses de dezembro e janeiro, para que os 

familiares saibam que a Creche Sonho Infantil e o Lar Escola Imaculada Conceição são opções 

para os pais que precisam de atendimento mesmo durante o período de férias das unidades 

vinculadas à rede municipal. 
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REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 676/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que 
determine ao setor competente a instalação de uma boca-de-lobo na Rua Coronel Rafael Tobias, 
nas imediações do nº 2161, a fim de promover o correto escoamento das águas pluviais, evitando 
transtornos aos moradores. 
 
- 677/21, reivindica ao Poder Executivo melhorias na rotatória existente na confluência das 
Avenidas Lázaro Timótheo do Amaral, Coronel Rafael Tobias e Perimetral César Martinelli, bem 
como a instalação de um semáforo, objetivando a organização do trânsito e a segurança de 
motoristas e pedestres. 
 

VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 678/21, requer ao Prefeito Municipal que, a exemplo dos anos anteriores, conceda uma 
gratificação de final de ano aos servidores municipais, no valor de R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais), como forma de reconhecimento aos serviços prestados à comunidade e, 
também, para contribuir com o aquecimento do comércio local. 
 
- 679/21, indica ao Chefe do Poder Executivo que firme convênio com o Governo do Estado de 
São Paulo visando à instalação de uma clínica veterinária, por meio do programa “Meu Pet”, 
oferecendo atendimento gratuito aos animais abandonados e de famílias carentes, conforme 
especifica. 
 
- 680/21, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que 
façam uma ampla divulgação do Programa “Vidro é Vida”, o qual consiste no recolhimento do 
material para seu descarte adequado com contrapartida de doação de cestas básicas à população 
que contribui com o projeto, conforme especifica. 
 

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: 

 
- 04/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, manifesta aplauso ao ilustríssimo Capitão PM 
Daniel do Amaral Veiga, em justo reconhecimento aos serviços de excelência prestados à 
comunidade descalvadense no comando da 3ª Cia. da Polícia Militar de Descalvado, com 
competência, ética, eficiência, comprometimento e integridade inigualáveis. 
 

- 15/21, de autoria do Vereador Vagner Basto, ao ilustríssimo Tenente Coronel Jefferson Lopes 
Jorge, promovido e designado como o novo comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar do 
Interior com Sede em São Carlos, em justo reconhecimento aos serviços de excelência prestados 
à comunidade, com competência, eficiência, comprometimento e integridade inigualáveis. 
 
- 22/21, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, manifesta aplausos e 

reconhecimento ao Senhor Luiz Octávio Altoé por sua notória e exemplar história de vida e 

dedicação ao trabalho, à família, à religião e, também, pelo exemplo de cidadania e amor por 

Descalvado. 
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COMUNICADO 

 
- A penúltima Sessão Ordinária do ano será realizada no dia 06 de dezembro de 2021, segunda-
feira, com início às 19:00 horas, conforme preconiza o Regimento Interno. 
 
 


