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          Câmara Municipal de Descalvado 
                  Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
14ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 09 DE MAIO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 38/22, dispõe sobre alterações nas Leis nº 3.276, nº 3.277 e nº 3.278, de 28 de abril de 2010, 
na forma que especifica. 
 
- 39/22, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 65.259,32 (sessenta 
e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) e visa abranger a Divisão 
de Assistência Social, destinando-se ao Programa Criança Feliz.  
 
- 40/22, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 31.714,03 (trinta e 
um mil, setecentos e quatorze reais e três centavos) e visa abranger a Divisão de Assistência 
Social, destinando-se ao Programa de Trabalho IGD PAB – Auxílio Brasil.  
 
- 41/22, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 136.319,19 (cento e 
trinta e seis mil, trezentos e dezenove reais e dezenove centavos) e visa abranger o Fundo Social 
de Solidariedade, o Fundo Municipal do Idoso e a Divisão de Assistência Social. 
 
- 42/22, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) e visa abranger o Fundo Municipal do Idoso. 
 
- 43/22, altera a Lei 3.924, de 1º de junho de 2015, visando reajustar em R$ 100,00 o Auxílio-
Alimentação concedido aos servidores do Poder Executivo do Município de Descalvado, na forma 
que especifica. 
 
- 44/22, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 739.520,02 
(setecentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais e dois centavos), que visa abranger a 
Secretaria de Saúde. 
 
II – MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIEBRAÇÃO: 
 
- 01/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta aplausos e reconhecimento 
a toda equipe do Centro Municipal de Referência do Autismo de Araraquara, o 1º centro de 
atendimento público do Brasil, que em quase dois anos de atuação tornou-se uma referência, em 
virtude do trabalho de acolhimento, atendimento e orientação exemplar que oferece. 
 
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 191/22, reivindica ao Poder Executivo a criação de uma Comissão Municipal dos Direitos do 
Autista, com o objetivo de fortalecer o diálogo com o poder público e garantir a efetividade dos 
direitos inerentes às pessoas com autismo, conforme especifica. 
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- 192/22, pede ao Poder Executivo Municipal que faça a doação de aparelhos auditivos para as 
pessoas de baixa renda, inclusive a população idosa que comumente necessita do auxílio para 
ouvir bem e, consequentemente, ter uma melhor qualidade de vida. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicação: 
- 193/22, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação e Cultura que estudem a 
viabilidade de conceder aumento salarial aos monitores de creche, inspetores de alunos e demais 
servidores que atuam na Educação, a exemplo do recente reajuste concedido aos professores, 
tendo em vista os relevantes serviços prestados por esses profissionais às nossas crianças e 
jovens. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicações: 
- 194/22, solicita ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. Wander Bonelli, que estude a 
possibilidade de criar um Centro de Atenção ao Diabetes em Descalvado, a fim de proporcionar 
acompanhamento integral e evitar que complicações decorrentes da doença aconteçam, 
melhorando assim a qualidade de vida dos pacientes. 
 
- 195/22, reitera pedido ao Poder Executivo Municipal e ao Setor de Obras para a instalação de 
placas com a nomenclatura das ruas, tendo em vista que muitas vias não possuem identificação e 
outras estão completamente degradadas, o que dificulta a localização de endereços, afetando, 
sobretudo, os serviços de entrega. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicações: 
- 201/22, reivindica ao Poder Executivo que disponibilize Equipamentos de Proteção Individual 
– EPIs adequados aos servidores municipais que atuam na coleta do lixo, para que estes 
trabalhadores possam executar suas funções com mais segurança. 
 
- 202/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo que tome as medidas cabíveis junto à Secretaria 
de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos do Município, para a contratação 
de mais servidores para atuarem na coleta de inservíveis, ou, então, a contratação de empresa 
terceirizada para a execução dos serviços, de forma que a população possa descartar os 
materiais de forma regular. 
 
MIR VALENTIM 
Indicação: 
- 196/22, reivindica ao Prefeito Municipal a contratação de escriturário e auxiliar de limpeza 
para a USF “Benedicto de Arruda Oliveira”, no Bairro São Sebastião, com o objetivo de atender às 
demandas da unidade para que não haja o comprometimento do atendimento aos pacientes. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimentos: 
- 27/22, solicita ao Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis cópia do projeto de instalação 
das câmeras de monitoramento, referente ao processo de contratação da empresa, o qual 
encontra-se paralisado devido ação judicial.  
 
- 28/22, requer à Empresa Hapvida/Medical, que em novembro de 2021 se fundiu ao São 
Francisco Saúde e, portanto, passou a ser responsável pelo plano oferecido aos servidores 
municipais descalvadenses, que informe a este Legislativo quais as causas da morosidade para a 
migração dos planos vitalícios mais antigos, fato que prejudica o atendimento e tem gerado uma 
série de reclamações. 
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- 29/22, pede ao Prefeito Municipal que determine a todas as Secretarias que remetam a esta 
Casa de Leis relação dos servidores que estão atuando em desvio de função do concurso de 
origem, conforme especifica. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 197/22, reivindica ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine a 
instalação de ponto de ônibus no Bosque do Tamanduá e no Distrito Industrial Cosmo Fuzaro, 
em atendimento às emendas impositivas destinadas por este Vereador para esta finalidade. 
 
- 198/22, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a construção de 
uma quadra de vôlei na Praça do Cerrado, no Parque Morada do Sol, a fim de oferecer mais um 
espaço para a prática esportiva e para o entretenimento dos moradores deste populoso bairro. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 30/22, pede ao Presidente da Câmara Municipal, Pastor Adilson Gonçalves, a convocação do 
Procurador Geral da Prefeitura Municipal, Dr. Daniel Bagatini, e do Contador, Sr. Antonio 
Aparecido Rischini, para comparecer a esta Casa de Leis com o objetivo de prestar 
esclarecimentos no tocante a ações da Prefeitura Municipal, conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 199/22, solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Antonio Carlos Reschini, e ao 
Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sr. Valdecir Luís Marcolino, que verifiquem a 
possibilidade de iniciar a captação das águas das nascentes existentes nas imediações da 
Mineração Jundu, para o abastecimento da cidade. 
 
- 200/22, indica ao Prefeito Municipal a criação da “Casa do Empreendedor” para oferecer apoio 
e orientação àqueles que se enquadram como Microempreendedores Individuais – MEIs, de 
modo a cooperar com esta categoria que tanto contribui com a economia e o desenvolvimento da 
nossa cidade. 
 

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 05 de maio de 2.022, quinta-feira, não havia 
projeto inserido neste expediente. No entanto, proposituras ainda podem ser colocadas em 
votação. 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 16 de maio de 2.022, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


