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

9ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PAUTA DA SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2.021 

(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
- Encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Descalvado - Relatório de Monitoramento Epidemiológico 
da COVID-19, do período de março de 2020 a fevereiro de 2021, para ciência e acompanhamento.  
 
II – PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO: 
 
- 01/21, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, insere o inciso XXVII no artigo 75 da Lei Orgânica do 
Município de Descalvado, tornando obrigatório reunião do Poder Executivo conjuntamente com o Poder 
Legislativo e com representantes do Ministério Público e das entidades comerciais e industriais, para que possa 
decretar o fechamento de estabelecimentos comerciais e congêneres em decorrência de situação de calamidade 
pública. 
 
III - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 27/21, autoriza o Poder Executivo complementar concessão de direito de uso de bem público municipal à 
Empresa V & S Comercial de Revestimentos Especiais Eirelli”, na forma que especifica. 
 
IV – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 15/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, institui a Campanha “Quem Ama Vacina”, no âmbito 
do Município de Descalvado. 
 
- 16/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de 
Descalvado a “Rota Cervejeira e a Rota Gastronômica”, a ser promovida, anualmente, no dia 10 de setembro. 
 
V – MOÇÃO DE APLAUSO E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 03/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta os mais sinceros aplausos e reconhecimento ao atleta Rodrigo 
Fernando Villa pela exímia atuação como lutador, levando consigo o nome de Descalvado e servindo de exemplo e incentivo 
para tantos outros jovens seguirem no mundo esportivo. 
 
VI - MOÇÃO DE APELO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 01/21, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, em apelo ao Excelentíssimo Senhor Jean 
Gorinchteyn, Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, pedindo maior atenção e celeridade para o 
agendamento de consultas, exames e procedimentos dos nossos cidadãos, visto que muitos enfrentam 
problemas graves de saúde, em meio à pandemia, e tem aguardado por muito tempo sem resposta ou 
tratamento. 
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VII - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 142/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo o pagamento de auxílio financeiro, no valor de R$ 700,00, a 
todos os servidores municipais da área da saúde, oferecendo-lhes o benefício enquanto perdurar a pandemia de 
Covid-19, tendo em vista o imensurável trabalho que esses profissionais têm realizado para salvar vidas. 
 
 - 143/21, solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a implantação da Guarda Civil Municipal em 
Descalvado, com o objetivo de reforçar a segurança da cidade e da nossa população, conforme especifica. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Requerimento: 
- 20/21, requer ao Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Saúde que fiscalizem o cumprimento dos horários 
de atendimentos nas Unidades de Saúde da Família dos bairros, em virtude das constantes reclamações de 
munícipes no tocante ao atraso e cancelamento das consultas, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 155/21, pede à Prefeitura Municipal que tome as providências cabíveis visando à limpeza de terreno existente 
ao lado da Escola Estadual “Luciano Ivo Tognetti”, no Parque Morada do Sol, tendo em vista que o mato alto e a 
sujeira trazem riscos à saúde dos moradores, além do aspecto visual ruim que confere àquela região. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
- 153/21, reivindica ao Poder Executivo descalvadense esforços visando à vacinação dos motoboys contra a 
Covid-19, uma vez que estes profissionais têm sido essenciais em meio à pandemia e estão muito expostos ao 
risco de contágio e transmissão. 
 
- 154/21, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde melhorias no processo de entrega de 
medicamentos na Farmácia Municipal, bem como que estudem a viabilidade de oferecer plantões aos finais de 
semana, para que nesses dias os pacientes atendidos no Pronto Socorro Municipal tenham acesso aos 
medicamentos prescritos no receituário médico. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Requerimento: 
- 21/21, requer à Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A - Intervias melhorias no trecho da SP-215 
localizado defronte do Distrito Industrial "Cosmo Fuzaro", uma vez que está tomado por buracos e, ainda, 
providências quanto ao desnível existente entre o leito da pista e o acesso ao referido Distrito. 
 
Indicações: 
- 144/21, reivindica ao Poder Executivo providências quanto ao Parque Ecológico “Sebastião Fiochi”, que se 
encontra em estado de abandono, mesmo sendo um potencial espaço para o lazer das famílias descalvadenses. 
 
- 145/21, solicita ao Prefeito Municipal que determine à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e 
Serviços Públicos a colocação de cascalho na estrada que dá acesso ao ASILAR, a fim de melhorar as 
condições de tráfego no local, uma vez que a entidade atende idosos, os quais precisam do máximo conforto 
possível durante eventuais deslocamentos. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicações: 
- 156/21, requer à Prefeitura Municipal providências visando à instalação de braços de luminárias e lâmpadas 
nos postes já existentes na Avenida Antonio Fregonese, mais conhecida como “Reta”, a fim de melhorar a 
iluminação e garantir a segurança dos usuários e moradores da região. 
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- 157/21, reivindica à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH a execução de obras para o 
reparo do emissário de esgoto que passa pelo Jardim Bela Vista. Pede, também, sua interligação à Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE, reduzindo os impactos ambientais, em benefício da natureza e da nossa 
população. 
 
Requerimento: 
- 22/21, requer ao Poder Executivo que explique por que não foram cumpridas as emendas impositivas do ano 
de 2019 de autoria dos Vereadores Luís Guilherme Panone e Vagner Basto, que destinam o montante de R$ 
30.000,00 para a instalação de iluminação e academia no Parque Ecológico “Sebastião Fiochi”, bem como 
informe se há previsão para tais benfeitorias, em atendimento aos anseios da nossa população. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 146/21, solicita à Prefeitura Municipal que coloque tapumes nas portas e janelas ou determine a demolição de 
imóvel de sua propriedade existente na Rua José Bonifácio, próximo ao cruzamento com a Rua Dom Pedro II, 
uma vez que se trata de uma casa antiga que tem sido usada para a prática de atos ilícitos, como o consumo de 
drogas, causando transtornos e medo aos moradores do entorno. 
 
- 158/21, requer ao Prefeito Municipal que envide esforços junto à Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde 
Pública, do Ministério de Saúde, visando realizar exames de Covid-19 em massa e com máxima rapidez na 
população descalvadense. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 147/21, pede ao Poder Executivo que determine às secretarias competentes a poda das árvores, reparos e a 
limpeza da calçada na Rua Carlos Maiese, no Jardim Bela Vista, para que os transeuntes possam caminhar pelo 
passeio público e não tenham que se desviar pelo leito da rua, expondo-se a riscos de acidentes. 
  
- 148/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo que, por meio do setor competente, faça a retirada do lixo e 
materiais inservíveis depositados no passeio público da Rua José Bonifácio, ao lado da EMEI “Monsenhor José 
Canônico”, liberando o acesso aos pedestres, conforme especifica. 
 
- 149/21, sugere ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que avalie a contratação de uma 
solução de canal de comunicação baseada em aplicativos móveis, com o objetivo de estabelecer uma 
comunicação mais eficiente entre o Poder Executivo e os cidadãos, bem como facilitar o acesso dos 
descalvadenses aos serviços públicos oferecidos.  
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 150/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo e à Procuradoria Geral do Município que verifiquem meios legais 
para efetuar a doação de móveis que estão armazenados no prédio da antiga Tapelux a famílias de baixa renda 
de Descalvado que tiverem interesse, de modo a ajudá-las e, paralelamente, promover a limpeza do prédio em 
questão. 
 
- 151/21, pede ao Prefeito do Município que determine à Seção de Trânsito estudos para a implementação de 
um redutor de velocidade na Rua João Fernando Vila, nas imediações da residência nº 66, com o objetivo de 
trazer mais segurança a condutores e pedestres que circulam no Bairro Santa Cruz. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 23/21, requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde que enviem a esta Casa de Leis relatório 
pormenorizado sobre a manutenção da frota da saúde, contendo as datas, serviços realizados e todo o processo 
licitatório envolvendo as contratações, conforme especifica. 
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Indicação: 
- 152/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo e à Procuradoria Geral do Município que estudem a viabilidade 
legal de realizar a quitação de débitos dos tributos municipais em atraso que os servidores públicos venham a 
ter, descontando-se do benefício da Licença-Prêmio, conforme especifica.  
 

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: 

 
- 26/21, denomina “Silvio Moraes” a Praça Pública localizada na Rua Pedro Salomão, no Bairro São Sebastião. 

 
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 13/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município 
de Descalvado o “Dia Municipal em Homenagem às Vítimas de COVID-19”, a ser promovido, anualmente, no dia 
26 de maio. 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 05 de abril de 2.021, segunda-feira, com início às 19 horas, 
conforme prevê o Regimento Interno. 
 
- A Câmara Municipal informa que, desde 15 de março de 2021, está proibido, temporariamente, o acesso ao 
público em geral às sessões ordinárias e extraordinárias. Mas a transmissão das sessões está sendo realizada 
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). 

 


