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          Câmara Municipal de Descalvado 
                  Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
16ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 23 DE MAIO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 48/22, autoriza o Poder Executivo adquirir bem imóvel que se destinará à futura instalação de 
empresa e de ampliação da área industrial, com incentivo da atividade econômica e da geração 
de empregos. 
 
- 49/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde. 
 
- 50/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 35.213,16 (trinta e cinco mil, duzentos e treze reais e dezesseis centavos), que visa 
abranger a Secretaria de Educação, destinando-se à utilização de saldo remanescente do PNATE. 
 
- 51/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 267,68 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), que visa abranger a 
Secretaria de Educação, destinando-se à devolução de saldo remanescente na conta do 
Transporte do Ensino Fundamental - Recurso do Estado. 
 
- 52/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor 
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que visa abranger a Secretaria de Esportes, Lazer 
e Turismo, destinando-se a convênio entre o Ministério da Cidadania do Município de 
Descalvado através da Plataforma Brasil. 
 
II – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 10/22, de autoria do Vereador Vagner Basto, denomina “Humberto Vanderlei de Morais” a atual Rua 

Projetada I, da área designada como “Granja New Orleans”, no Município de Descalvado. 

 

III – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 04/22, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado 

ao Deputado Estadual e atual Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Sr. Carlos 

Eduardo Pignatari. 

 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 217/22, pede ao Poder Executivo que tome as medidas cabíveis no sentido de disponibilizar 
um abrigo para os animais de rua durante o período de inverno, de forma que possam ser 
recolhidos pela própria população e voluntários, evitando que fiquem expostos ao frio extremo 
que pode até mesmo levá-los à morte. 
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- 218/22, reivindica ao setor de obras e serviços públicos a construção de calçamento no 
entorno da área verde localizada no Bairro Campo Belo, como forma de evitar o crescimento do 
mato e o depósito de entulhos, que prejudicam o trânsito de pedestres e causam transtornos aos 
moradores daquela região. 
 
- 219/22, solicita à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social a distribuição de 
cobertores para as pessoas em situação de rua, oferecendo-lhes maior conforto diante das baixas 
temperaturas do outono/inverno, conforme especifica. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Requerimento: 
- 34/22, requer à Prefeitura Municipal o envio da relação de famílias que foram beneficiadas 
com as casas populares no Bairro Bosque do Tamanduá, por meio dos programas sociais da 
CDHU e “Minha Casa, Minha Vida”, uma vez que algumas residências estão desocupadas, 
enquanto outras famílias aguardam o benefício. 
 
Indicação: 
- 220/22, solicita ao Poder Executivo, por meio do setor de obras e serviços públicos, que se 
atentem à construção das rampas de acesso a cadeirantes na região central da cidade, tendo em 
vista que nos locais onde os serviços já foram executados, as rampas ficaram com um degrau que 
dificulta a locomoção e coloca em risco a integridade físicas dos cadeirantes. 
 
MIR VALENTIM 
Indicação: 
- 221/22, reencaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, 
anteprojeto de lei que institui, no Município de Descalvado, o Programa “Remédio em Casa”, na 
forma que especifica. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 222/22, indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que tome providências 
para que decretos municipais sejam digitalizados e disponibilizados na página oficial do Poder 
Executivo – www.descalvado.sp.gov.br – de modo que os cidadãos possam acessá-los com maior 
facilidade. 
 
- 223/22, pede à Secretaria de Educação e Cultura a implantação de um projeto para o cultivo de 
hortas nas escolas da rede municipal, oferecendo aos alunos o aprendizado desde o plantio até a 
colheita dos alimentos, os quais devem ser utilizados no preparo da merenda escolar, conforme 
especifica. 
 
- 224/22, reivindica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a 
realização de operação tapa-buracos no cruzamento da Rua Talé Fabrício com a Avenida Lázaro 
Timótheo do Amaral, no Bairro Santa Cruz, para maior fluidez do trânsito nesta região de intenso 
movimento de veículos. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Requerimento: 
- 35/22, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que envie a esta Casa 
de Leis a relação de servidores municipais afastados, especificando o setor ao qual pertencem, 
conforme especifica. 
 
 
 
 
 

http://www.descalvado.sp.gov.br/
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Indicações: 
- 225/22, reivindica ao Prefeito Municipal que disponibilize um imóvel para sediar a unidade do 
Corpo de Bombeiros em Descalvado, com todos os equipamentos necessários, bem como uma 
equipe de 04 (quatro) servidores para auxiliar o trabalho do bombeiro, sobretudo neste período 
de estiagem, na qual a ocorrência de incêndios é frequente. 
 
- 226/22, reitera pedido ao Prefeito do Município, Sr. Antonio Carlos Reschini, para que 
determine ao setor de trânsito estudos visando o recuo do calçadão na Rua Barão do Descalvado, 
para criação de estacionamento em 45 graus, a fim de aumentar o número de vagas no centro de 
nossa cidade. 
 
VAGNER BASTO 
Indicação: 
- 227/22, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, anteprojeto 
de lei que dá nova redação ao Artigo 2º da Lei nº 4.778, de 05 de maio de 2.022, que altera o 
anexo V da Lei n° 3.866, de 28 de novembro de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira e 
remuneração dos profissionais do magistério público da educação básica do Município de 
Descalvado, na forma que especifica. 
 

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 19 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 30 de maio de 2.022, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


