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 Câmara Municipal de Descalvado 
18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

6ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PAUTA DA SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2.021 

(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
- 06/21, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o Balancete Financeiro do 
mês de fevereiro do corrente exercício, referente às contas deste Legislativo. 
 
II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 13/21, autoriza o Poder Executivo conceder pró-labore aos Policiais Militares vinculados ao convênio que 
delega competência ao Estado de São Paulo para o exercício de atribuições previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, na forma que especifica. 
 
III – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 09/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes para o 
desembarque de passageiros no horário noturno a partir das 22 horas no itinerário dos ônibus de transporte 
coletivo no Município e dá outras providências. 
 
- 10/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, reconhece e declara de Utilidade Pública Municipal a “Casa 
de Apoio Recanto do Tamanduá”. 
 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 85/21, indica ao Chefe do Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que verifique a possibilidade de conceder 
desconto de 50% no valor cobrado aos munícipes pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2021, em 
razão da crise econômica decorrente da pandemia de COVID-19 e das dificuldades que muitos cidadãos vêm 
enfrentando. 
 
- 86/21, pede ao Poder Executivo a construção de uma unidade especifica para o atendimento de pacientes 
suspeitos e confirmados com a COVID-19, visando o tratamento adequado dessas pessoas e, também, evitando 
a disseminação do vírus em outros locais, conforme especifica. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 87/21, reivindica ao Poder Executivo a construção de canaletas em trecho da Estrada Municipal “José Perna 
Sobrinho”, próximo à Fazenda Santa Justa, para o escoamento da água da chuva, bem como a manutenção e 
limpeza das margens da estrada, visando a segurança das pessoas que por lá transitam. 
 
- 88/21, solicita ao Prefeito Municipal que determine a limpeza no acostamento da Vicinal “Vito Gaia Puoli”, no 
trecho próximo à ponte do Ribeirão Bonito, bem como faça a construção de uma passagem segura para os 
pedestres que transitam naquelas imediações. 
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DANIEL BERTINI: 
Requerimentos: 
- 14/21, pede ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, informações sobre o controle e a 
fiscalização do fornecimento e uso de combustível da frota municipal, visando exercer o papel fiscalizatório, 
conforme especifica. 
 
- 15/21, requer ao PROCON de Descalvado que intensifique a fiscalização do preço do combustível nos postos 
situados no Município, evitando que valores abusivos sejam repassados aos consumidores finais de forma 
indevida. 
 
Indicação: 
- 89/21, reivindica ao Prefeito Municipal a prorrogação por 90 dias da data de vencimento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), mantendo-se o desconto para pagamento em parcela única, em virtude da alta de 
casos de COVID-19 e o fechamento do comércio durante a “fase vermelha”, na qual Descalvado se encontra há 
semanas. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Requerimento: 
- 16/21, requer à Secretaria Municipal de Saúde que envie a esta Casa de Leis um levantamento da média diária 
de atendimentos no Pronto Socorro “Dr. Victório Amadeu Casati”, do período compreendido de dezembro de 
2019 a janeiro de 2021, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 90/21, pede ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, realizem 
estudos no sentido de cercar com alambrados e calçar com bloquetes o entorno da área verde situada no Bairro 
Bosque do Tamanduá, em prol da segurança das pessoas que por ali residem e transitam. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicações: 
- 91/21, indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a concessão de um dia de dispensa às 
servidoras públicas municipais, na semana do seu aniversário, para que possam cuidar, por exemplo, da sua 
saúde, conforme especifica. 
 
- 92/21, solicita ao Prefeito Municipal que viabilize a concessão da Licença-Prêmio aos servidores que possuem 
moléstia grave, comprovada por laudo pericial, e que as faltas para o tratamento da doença sejam justificadas 
com atestado médico, não sendo computadas para efeito da aquisição do benefício. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 93/21, indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a colocação de placas de sinalização 
com a indicação dos pontos turísticos do Município de Descalvado, de modo a fomentar o turismo e a 
movimentar a economia local, conforme especifica. 
 
- 101/21, pede ao Prefeito Municipal a construção de um galpão no Horto do Bom Retiro, em área de 
propriedade do Município, para o armazenamento da compostagem oriunda da poda da vegetação arbórea da 
cidade, pois naquele local está sendo realizado esse serviço. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 94/21, indica ao Poder Executivo que dê publicidade dos atos da administração pública por meio das páginas e 
mídias oficiais de cada secretaria municipal, facilitando o acesso da população às informações, com eficiência e 
transparência, conforme especifica. 
 
- 95/21, requer ao Chefe do Poder Executivo a criação de um link no site institucional da Prefeitura Municipal, 
disponibilizando para consulta as principais legislações municipais, tais como a Lei Orgânica e o Código de 
Posturas, a título de informação para os munícipes. 
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- 96/21, reivindica ao Prefeito Municipal a transferência da grade que fica no meio da calçada, em ambos os 
lados da Rua Lázaro Thimóteo do Amaral, colocando-a na divisa com a via, oferecendo proteção aos munícipes 
com relação ao trânsito e deixando livre a passagem do passeio público. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 97/21, pede ao Prefeito Municipal que, por meio do setor competente, determine a elevação da “valeta” 
existente no cruzamento da Rua Padre Jeremias José Nogueira com a Rua Jayme Whitaker Penteado, no São 
Sebastião, bem como faça o serviço de “tapa buraco” no local, a fim de melhorar o trânsito de veículos. 
 
- 98/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo a reforma da ponte que passa sobre o Córrego do Buraco da Onça, 
na Rua "Padre Jeremias José Nogueira" próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental "Professora Edna 
Maria do Amaral Marini", fortalecendo a sua estrutura e aumentando a capacidade de vazão da água, conforme 
especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 17/21, requer ao Prefeito Municipal, ao CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social e ao 
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social que enviem a esta Casa de Leis relatório pormenorizado das 
ações realizadas em prol da população do Bairro Bosque do Tamanduá, um dos mais populosos do Município. 
 
Indicações: 
- 99/21, reivindica ao Poder Executivo e à Secretaria de Educação e Cultura que realizem estudos com o objetivo 
de combater a evasão escolar durante e após a pandemia de COVID-19, por meio de ações que evitem que 
crianças e jovens não abandonem as aulas e, consequentemente, a chance de um futuro melhor. 
 
- 100/21, pede ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Educação e Cultura que ofereçam respaldo aos 
professores e monitores de creche da rede pública municipal, subsidiando todos os recursos necessários para o 
trabalho de forma remota neste período de pandemia. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 

 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 11/21, denomina as ruas do Condomínio de Chácaras Cuca Fresca, Rua A “Avenida Professor Olívio 
Sommerhalder” e Rua B “Avenida Téia Pereira”. 

 
 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 
- 07/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e 
desordenados existentes em postes de energia elétrica e dá outras providências. 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 15 de março de 2.021, segunda-feira, com início às 19 horas, 
conforme prevê o Regimento Interno. 


