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          Câmara Municipal de Descalvado 

                  Casa da Democracia 
18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

19ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PAUTA DA SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 2.022 

(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
- Ofício n.º 15/22, da Contadora da Câmara Municipal. Sra. Vera Lúcia Câmara, 
encaminhando o balancete financeiro do mês de maio do corrente exercício, referente às 
contas deste Legislativo. 
 
II - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 55/22, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 177.236,03 
(cento e setenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e três centavos) e visa abranger o 
Gabinete do Prefeito no atendimento ao Convênio celebrado entre a Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de 
Descalvado para implantação e operação do posto Poupatempo Descalvado.  
 
- 56/22, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 427,13 
(quatrocentos e vinte e sete reais e treze centavos) e visa abranger a Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos.  
 
- 57/22, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais) e visa abranger a Secretaria de Saúde, em atendimento 
ao convênio 10/2021 firmado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, cuja vigência 
é 01/01/2022 a 31/12/2022, cujo objeto é manter as atividades do Pronto Atendimento 
Médico e complemento da gestão hospitalar. 
 
- 58/22, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) e visa atender à Divisão de Saúde, da estrutura orçamentária do Município, 
tratando-se de recursos orçamentários para o pagamento de ações de média complexidade 
de emenda Federal do Deputado Baleia Rossi.  
 
- 59/22, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) e visa abranger a Divisão de Assistência Social.  
 
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 256/22, indica ao Prefeito Municipal, senhor Antonio Carlos Reschini, que proceda a 
doação de nova área de terras à empresa “MM Descalvado Comércio de Sucatas LTDA”, 
visando à geração de emprego e renda em nosso Município. 
 
- 257/22, reivindica à Secretaria de Educação e Cultura que promova cursos de cuidadores de 
crianças com TEA - Transtorno do Espectro Autista, com o objetivo de formar profissionais 
capacitados a trabalhar com os cuidados relacionados à criança: desde a rotina diária de 
alimentação, higiene e locomoção até as atividades relacionadas ao desenvolvimento do sistema 
cognitivo e da sociabilidade.  

 
- 258/22, solicita ao chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, que estude 
junte às Secretarias competentes a criação de um projeto para proporcionar condições de 
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que os cidadãos que residem nos assentamentos rurais de Descalvado tenham acesso à 
prática de atividades esportivas, em benefício da saúde destes indivíduos. 
  
ARGEU DONIZETTI RESCHINI: 
- 271/22, pede ao chefe do Poder Executivo a disponibilização de veículo adequado e 
entradas para que os agricultores e sindicatos do Município possam participar da 
HORTITEC, Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, que 
será realizada em Holambra entre os dias 22 e 24 de junho. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimento: 
- 42/22, requer ao Poder Executivo municipal explicações acerca de eventuais falhas no 
serviço de coleta de lixo, uma vez que vêm ocorrendo várias reclamações dos munícipes 
quanto a este assunto, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 259/22, reitera ao senhor Marco Antonio Pratta, Secretário Municipal de Educação e 
Cultura, pedido visando à adesão ao Programa “Futuro Cientista – Aprendizado pela 
Descoberta”, cujo objetivo é receber o estudante de baixa renda de escola pública ou de 
unidade de acolhimento institucional, estimulando competências para a ciência e o 
empreendedorismo. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 260/22, solicita ao Poder Executivo que realize um arrastão de limpeza e coleta de lixo e 
inservíveis em vias públicas e terrenos do Recanto dos Cisnes e Jardim Bela Vista. Pede 
ainda a instalação de placas “proibido jogar lixo” em pontos estratégicos destes bairros. 
 
- 270/22, indica ao  Secretário de Esportes, Lazer e Turismo a realização de uma cerimônia 
em homenagem aos motoristas durante o almoço realizado anualmente no dia de São 
Cristóvão, após a tradicional procissão que percorre as ruas de nossa cidade, em 
reconhecimento a esta importante categoria profissional, que tem atuação de extrema 
relevância e não parou em nenhum momento mesmo em meio à pandemia. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
- 261/22, requer ao chefe do Poder Executivo que determine os serviços de recapeamento 
asfáltico no final da Rua Paraná, nas imediações da rotatória existente entre os bairros São 
Cristóvão e Jardim Albertina, de modo a garantir mais segurança a quem passa pelo local. 
 
- 262/22, pede à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos 
reparos no pavimento asfáltico no cruzamento da Rua Padre Jeremias José Nogueira com a 
Rua Jayme Whitaker Penteado, uma vez que a quantidade buracos oferece riscos, 
sobretudo, aos motociclistas. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 263/22, pede ao Prefeito Municipal que amplie o estacionamento de veículos em 45º na 
Rua José Bonifácio, ao lado da Igreja Matriz, onde não há vagas para estacionar, com o 
objetivo precípuo de aumentar 10 vagas para veículos na região central. 
 
- 264/22, solicita ao chefe do Poder Executivo que determine o recapeamento asfáltico nos 
500 metros finais da Avenida Antonio Fregonese, até atingir o condomínio de Chácaras 
Recanto Nova Era, em atendimento aos anseios de nossos cidadãos. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
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- 265/22, solicita ao Poder Executivo descalvadense a ampla divulgação da existência de 
dez bolsas de estudos disponibilizadas pela Universidade Brasil, em razão da Prefeitura 
Municipal ter cedido imóvel para a instalação da instituição de ensino anos atrás, visto que 
referidas vagas já não vêm sendo preenchidas e são uma grande oportunidade de formação 
para os munícipes. 
 
- 266/22, solicita ao Prefeito do Município, Antonio Carlos Reschini, que determine a 
instalação de lixeiras na “Praça dos Motoristas”, tendo em vista o elevado fluxo de pessoas 
naquele logradouro, nos dias de exames, de aulas ou aos finais de semana. 
 
- 267/22, indica ao Poder Executivo a instalação de totens de concreto nos trevos de acesso 
a Descalvado, informando a existência de universidade em nosso Município e indicando que 
nossa cidade é uma opção para quem deseja estudar, como forma de incentivar a procura 
por vagas e fomentar a economia local.   
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 268/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, que 
estude mecanismos para a formalização de parceria com os catadores de reciclagem que 
atuam em nosso Município, a fim de melhorar as condições de trabalho destes cidadãos que 
executam uma atividade de suma importância para a sociedade e o meio ambiente.  
 
VAGNER BASTO 
Requerimentos: 
- 43/22, requer ao Prefeito Municipal e a Secretário de Educação e Cultura o levantamento 
financeiro do montante necessário para a reforma do prédio que abriga a Escola de Música, 
bem como que informe o valor empregado mensalmente para a manutenção deste espaço. 
 
- 44/22, requer ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini e ao 
Secretário, Marco Antônio Prata, que remeta a esta Casa de Leis cópia do processo 
licitatório voltado à contratação de serviço de consultoria e assessoria à Secretaria de 
Educação e Cultura, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 269/22, sugere ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde a realização de convênio 
com o curso de Psicologia da Universidade Brasil, para atendimento aos pacientes em 
espera na Rede Municipal. 
 

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 09 de junho 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 20 de junho de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


