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

7ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PAUTA DA SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2.021 

(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 
 
 
 

TRIBUNA LIVRE 
 

Antes do início desta sessão ordinária, o Senhor Adnan Rogério Jarina, Presidente da Associação Desportiva 
Descalvadense, usará a Tribuna Livre da Câmara Municipal para tratar de assunto relacionado ao 
Desenvolvimento do Esporte Descalvadense. 
 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 15/21, dispõe sobre a ratificação ao protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a 
finalidade de adquirir vacinas no combate à pandemia da COVID-19, bem como medicamentos, insumos e 
equipamentos na área da saúde. 
 
- 16/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 7.500,72 
(sete mil e quinhentos mil reais e setenta e dois centavos), que visa abranger a Divisão de Prevenção e 
Assistência Médica à Saúde – FMS, para o pagamento de cirurgias eletivas realizadas no mês de 
dezembro/2020. 
 
- 17/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 380.000,00 
(trezentos e oitenta mil reais), que visa abranger a Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para ser 
utilizado na perfuração de um poço, com profundidade aproximada de 200 metros e estimativa de vazão de 50 e 
60m3/h. 
 
- 18/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 14.319,63 
(quatorze mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), que visa abranger a divisão de Educação, 
objetivando a aplicação do saldo remanescente do recurso vinculado PNATE – Transporte de Alunos da 
Educação Básica. 
 
- 19/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 
1.642.651,69 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove 
centavos), que visa abranger a Divisão de Educação, objetivando a aplicação de saldo remanescente do recurso 
vinculado QSE – Salário Educação. 
 
- 20/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 142.766,47 
(cento e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), que visa abranger a 
Divisão de Fiscalização de Trânsito e Execução de Serviços Públicos, objetivando a aplicação de saldo 
remanescente de recurso vinculado ao trânsito. 
 
- 21/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 82.607,91 
(oitenta e dois mil, seiscentos e sete reais e noventa e um centavos), que visa abranger a Divisão de Educação – 
Outros e Merenda, objetivando a devolução de saldo dos recursos do Convênio com o Estado. 
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II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 08/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, obriga os fabricantes de produtos para animais, 
sediados no Município de Descalvado, a inserirem nas embalagens orientações sobre como denunciar casos de 
maus-tratos. 
 
- 12/21, de autoria do Vereador Mir Valentim, institui no Município de Descalvado a “Semana Municipal de 
Combate ao Uso e Abuso de Drogas”, a ser realizada, anualmente, na última semana do mês de junho. 
 
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 102/21, reivindica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a implantação de semáforo na Avenida 
Bom Jesus, tendo em vista o intenso fluxo de veículos naquela via, principalmente nos horários de pico. 
 
-103/21, requer ao Chefe do Poder Executivo o aumento de R$ 100,00 (cem reais) no auxílio alimentação dos 
servidores públicos municipais, equiparando o valor do benefício ao de cidades da região, em reconhecimento 
aos serviços prestados pelo funcionalismo. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 104/21, solicita à Secretaria Municipal de Agricultura que disponibilize maquinário da patrulha rural para fazer o 
nivelamento de área comum situada no Horto do Bom Retiro, atendendo ao pedido dos moradores do 
assentamento que pretendem criar um campo de futebol naquele local. 
 
- 105/21, sugere à Prefeitura Municipal a criação de um novo Distrito Industrial voltado às oficinas mecânicas que 
fazem a manutenção de veículos de grande porte, tendo em vista que por falta de espaço adequado muitas 
realizam os serviços na rua, colocando em risco suas vidas e dos condutores de veículos, conforme especifica. 
 
DANIEL BERTINI: 
Requerimento: 
- 18/21, requer ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, informações 
sobre a demanda de vagas não atendidas nas creches municipais, detalhando o número de crianças na lista de 
espera de cada unidade escolar. 
 
Indicação: 
- 106/21, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que faça a concessão de direito 
de uso com fins à doação de bem público municipal à empresa “Marcelo Ferraz de Souza Transportes Me”, na 
forma que especifica. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 107/21, solicita ao Prefeito Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a construção de 
canaleta para o escoamento da água da chuva, no cruzamento da Avenida Descalvado com a Rua Ângelo 
Cerantola, evitando os constantes buracos que surgem no pavimento asfáltico e os transtornos às pessoas que 
por ali transitam. 
 
- 108/21, reivindica ao Prefeito Municipal os serviços de manutenção e “tapa buracos” na estrada Benedito Simel, 
que interliga Descalvado à cidade de Analândia, no trecho compreendido entre a Rodovia SP-215 até a 
Mineração Descalvado, visto que o local necessita dessas benfeitorias para segurança do trânsito de veículos. 
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ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicações: 
- 109/21, requer ao Chefe do Poder Executivo o calçamento do passeio público no entorno do terreno situado 
entre as Ruas Silvio Schirolli e Jayme Whitacker Penteado, no Bairro São Sebastião, oferecendo maior 
segurança aos pedestres e moradores daquelas imediações. 
 
- 110/21, solicita ao Presidente da Câmara Municipal, Pastor Adilson Gonçalves, que adote as medidas cabíveis 
no sentido de disponibilizar um intérprete em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, para tradução das sessões 
ordinárias e extraordinárias, com o objetivo de democratizar o acesso à informação, fundamental para a inclusão 
social das pessoas com problema auditivo. 
 
- 120/21, pede ao Prefeito Municipal a realização dos serviços de infraestrutura urbana e asfaltamento nas Ruas 
Alcides Tiengo, João Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João Donizetti Trombini, Irmã Tereza 
Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior, localizadas na parte alta do Bairro Jardim do Lago, em prol dos 
moradores daquela região. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 111/21, requer ao Prefeito Municipal que determine a colocação de alambrados no entorno da área verde 
situada no Bairro Recanto dos Ipês II, evitando que o local seja utilizado de forma indevida e oferecendo maior 
segurança aos moradores daquela região. 
 
- 112/21, solicita ao Poder Executivo que promova, de forma virtual, a realização do Viola na Praça, conforme 
acontecia aos domingos de manhã na Praça São Benedito, transmitindo as apresentações dos músicos em 
forma de “live”, atendendo aos anseios do público, conforme especifica. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 113/21, pede ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que determine a execução dos serviços de 
reparo no muro de proteção existente na passarela do meio fio entra as vias da Avenida das Flores, no Parque 
Morada do Sol, onde ocorreu um acidente envolvendo um veículo, derrubando parte da barreira de concreto. 
 
- 114/21, sugere ao Chefe do Poder Executivo melhorias na Praça da Santa Cruz das Almas, tais como a 
instalação de aparelhos de academia ao ar livre e playground para crianças, oferecendo aos moradores daquela 
região uma opção de lazer e entretenimento. 
 
- 115/21, indica ao Poder Executivo que estude a viabilidade de fazer o reparo da pista de skate situada no 
Parque Morada do Sol, no sentido de diminuir a altura de 3 metros para 1mt50cm, ou seja, metade da altura, 
tornando-a segura, já que a altura e inclinação da estrutura são inadequadas. Pede, também, a construção de 
uma quadra de cimento ao entorno da pista, colocação de bebedouro e cobertura com mesas e bancos de 
concreto, para uso dos praticantes. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 116/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a aquisição de apenas 01 hidrante, visto que o Corpo de 
Bombeiros de Porto-Ferreira manifestou interesse de doar 3 hidrantes para Descalvado, totalizando-se 04 deles, 
para serem instalados no perímetro urbano em pontos estratégicos a serem tecnicamente definidos pelos 
bombeiros, tornando mais rápido e eficiente o reabastecimento do caminhão no combate a incêndios, com o 
objetivo de evitar sinistros em empresas e residências. 
 
- 117/21, indica ao Poder Executivo que, por meio do setor competente, realize limpeza e capinação do mato no 
passeio público da Rua José Oswaldo Franceschini, no Parque Vitória. Pede, ainda, a instalação de redutor de 
velocidade na mesma via pública, para maior segurança dos transeuntes, conforme especifica. 
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VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 118/21, requer ao Prefeito Municipal, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos e à Procuradoria Geral do 
Município que notifiquem os proprietários da Fazenda Serra Dourada, situada na estrada rural entre os 
Municípios de Descalvado e Analândia, para que façam o devido recuo da cerca no entorno da propriedade, que 
invadiu o perímetro da estrada, dificultando o trânsito de carros e caminhões. 
 
- 119/21, indica ao Prefeito Municipal, à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e à Secretaria de Educação e 
Cultura que, no retorno das aulas presenciais, viabilizem a realização das Olimpíadas Estudantis, abrangendo 
diversas modalidades esportivas, com o objetivo de incentivar as crianças e adolescentes à prática de esportes. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 
 

ORDEM DO DIA 

 
 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 

- 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 19:00 às 22:00 horas, no itinerário dos ônibus de 
transporte coletivo no Município e dá outras providências. 

 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 22 de março de 2.021, segunda-feira, com início às 19 horas, 
conforme prevê o Regimento Interno. 
 
- A Câmara Municipal informa que, a partir de 15 de março de 2021, próxima segunda-feira, estará proibido, 
temporariamente, o acesso ao público em geral às sessões ordinárias e extraordinárias. Mas a transmissão das 
sessões será feita normalmente e ao vivo pelo site www.camaradescalvado.sp.gov.br, no link “TV Câmara”, e, 
também, com disponibilização integral pelo canal do YouTube no dia útil seguinte ao evento, visando assegurar a 
publicidade e transparência, tendo por objetivo conter a infecção e propagação do Coronavírus (COVID – 19). 

 


