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          Câmara Municipal de Descalvado 
                  Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

17ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 30 DE MAIO DE 2.022 

(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 51/22 – A (SUBSTITUTIVO), 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. 
 
- 53/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que visa abranger a Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destinando-se à construção do prédio administrativo 
da Secretaria. 
 
II – MOÇÕES DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE 
DELIBERAÇÃO: 
 
- 02/22, de autoria do Vereador Vagner Basto, manifesta aplausos e reconhecimento à 
SICOOB CREDIGUAÇU por seus 30 anos de fundação, numa trajetória de franco 
crescimento marcada pela força do cooperativismo, pela credibilidade e por serviços 
diferenciados, fomentando assim o desenvolvimento regional e impactando de modo 
benéfico a vida de toda nossa população. 
 
- 03/22, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, manifesta sinceros aplausos ao Rotary 
Club de Descalvado, pela realização do 1º Torneio de Atletismo Escolar, que aconteceu nas 
dependências do Ginásio de Esportes no dia 1º de maio de 2022, fruto de uma parceria de 
sucesso com a SELT e a equipe Born To Run, e reconhece, mais uma vez, a relevância dos 
serviços prestados à comunidade descalvadense ao longo dos 66 anos em que atua em prol 
das causas sociais da nossa cidade. 
 
- 04/22, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, manifesta aplausos e reconhecimento à 
equipe “Born To Run”, representada pelo treinador Robson Alves, pelo apoio imprescindível 
e todo o trabalho de organização que tornou possível a realização do 1º Torneio de Atletismo 
Escolar, que aconteceu nas dependências do Ginásio de Esportes no dia 1º de maio de 
2022, e, também, enaltece a dedicação dos integrantes que levam o nome de Descalvado 
para as competições da nossa região e de todo o mundo. 
 
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 228/22, reitera ao Poder Executivo pedido para que viabilize a implantação de uma “Creche 
do Idoso”, que ofereça atendimento médico, entretenimento, dentre outras atividades sadias 
e necessárias para manter a qualidade de vida na terceira idade. 
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- 229/22, reitera pedido ao Prefeito Municipal para a instalação de câmeras de 
monitoramento em pontos estratégicos do Município de Descalvado, como forma de 
intensificar a fiscalização e a segurança da nossa cidade, conforme especifica. 
 
- 230/22, indica à Secretaria de Educação e Cultura que disponibilize notebooks para serem 
utilizados pelos alunos da Rede Municipal de Ensino em sala de aula, levando em conta que 
a tecnologia se faz cada vez mais necessária no processo de ensino e aprendizagem. 
 
CARLINHOS TURMEIRO 
Indicações: 
- 231/22, requer à Prefeitura Municipal a realização das obras de abertura de via e 
asfaltamento na extensão da Rua Adolfo Fava, no trecho compreendido entre a Rua Silvio 
Schirolli e Avenida Pio XII, no bairro São Sebastião, ao lado do prédio da antiga Tapelux, 
permitindo a passagem dos pedestres e veículos. 
 
- 232/22, reivindica ao Prefeito Municipal o calçamento do passeio público no trecho 
compreendido entre a Rua Silvio Schiroli até a Rua Vicensote Serpentino, no contorno da 
mata próximo ao Córrego da Pratta, no Bairro São Sebastião, para a segurança dos 
pedestres, dentre eles os alunos da EMEF Prof.ª Edna Maria do Amaral Marini. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Requerimento: 
- 38/22, requer à Secretaria de Educação e Cultura informações no tocante a realização de 
atividades de reforço para os alunos da Rede Municipal, sobretudo para aqueles que 
apresentam dificuldade na leitura e escrita, situação que agravou devido ao período em que 
as aulas presenciais foram suspensas pela pandemia de COVID-19, conforme especifica. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
- 233/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo que dê início às obras de recapeamento nas 
vias públicas do bairro Ricardo César, visto que em muitos trechos o asfalto está 
esfarelando e com muitos buracos que dificultam o trânsito de veículos e colocam em risco a 
segurança das pessoas que por ali transitam. 
 
- 234/22, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini e ao 
Secretário de Saúde, Wander Bonelli, a disponibilização de veículos adequados ao 
transporte de pacientes recém-operados em cidades da região para Descalvado, uma vez 
que há a informação de que pessoas nesta situação estão sendo transportadas em micro-
ônibus, mesmo estando muito debilitadas, numa evidente mostra de descaso com estes 
cidadãos. 
 
- 242/22, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine os serviços de reparo no 
cruzamento da Avenida Descalvado com a Rua Luiz Barbalho, defronte à Igreja Nossa 
Senhora de Aparecida, uma vez que o asfalto está danificado e água fica empoçada nas 
guias, causando diversos transtornos a frequentadores do local. 
 
MIR VALENTIM 
Requerimento: 
- 36/22, requer ao Prefeito de Descalvado que volte a enviar mensalmente à Câmara 
Municipal o relatório fornecido pela “Realidade Transportes e Turismo”, bem como os 
documentos referentes ao pagamento de eventual subvenção à empresa, cujo objetivo é 
custear as despesas do serviço público de transporte urbano. 
 
Indicação: 
- 235/22, solicita à Secretaria Municipal de Saúde a contratação de serviços médicos 
oftalmológicos, tendo vista a alta demanda por este tipo de especialidade em nossa cidade e 
a importância dos cuidados preventivos com a visão. 
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MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 236/22, indica ao Poder Executivo, por meio do setor competente, a manutenção do trecho 
situado no início da Vicinal Guilherme Scatena com acesso à estrada de terra – ponto de 
referência “Chácara do Tim” – tais como, a retirada da terra deixada pelos caminhões que 
por ali transitam e a colocação de cascalhos na entrada da estrada, para maior segurança 
do trânsito da região. 
 
- 237/22, reivindica à Prefeitura Municipal a execução dos serviços de recapeamento 
asfáltico na Rua Ananias Franceschini, no trecho compreendido entre os números 105 e 
255, onde a situação do pavimento é precária e, portanto, o risco de acidentes envolvendo 
veículos e pedestres é iminente. 
 
- 238/22, indica ao Prefeito do Município que conjuntamente com a Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento faça um plano para plantio de espécies adequadas no Centro de 
nossa cidade, uma vez que foi suprimida grande quantidade de árvores nesta região. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 239/22, reivindica ao Prefeito Municipal a instalação de placa, de acordo com a Lei 
Municipal n.º 3.704/2013, a qual denomina “Adão Bertolucci”, o atual polo esportivo situado 
na Praça do Cerrado, no bairro Parque Morada do Sol. 
 
- 240/22, solicita ao Setor de Obras e Serviços Públicos a substituição dos bloquetes do 
passeio público na Rua dos Lírios, no trecho que compreende o campo de futebol society, 
oferecendo aos pedestres maior segurança ao transitar pelo local. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 37/22, requer ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini e à Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social que remetam à esta Casa de Leis informações 
acerca da quantidade de famílias inscritas para o benefício de casas populares em 
Descalvado. 
 
Indicação: 
- 241/22, indica ao Prefeito Municipal que realize a troca da iluminação das praças e 
espaços públicos por lâmpadas de LED, tendo como objetivo maior segurança nas ruas e 
economia para os cofres municipais, conforme 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 26 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 06 de junho de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


