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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
22ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 04 DE JULHO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
Convite da Universidade Brasil para palestra a ser realizada no Campus de Descalvado dia 
12 de julho, às 9h, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção 
Descalvado e com a Secretaria de Saúde, com o tema Violência contra a Mulher, ministrada 
pela Dra. Gabriela Manssur, Promotora de Justiça junto ao Ministério Público do Estado de 
São Paulo.  
 
II – VETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEITURA NESTE 
EXPEDIENTE: 
 
- Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 38/22, de autoria do Poder Executivo, que 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. 
 
III - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 64/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que visa abranger o Conselho Tutelar. 
 
- 65/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 316.800,00 (trezentos e dezesseis mil e oitocentos reais), que visa abranger a 
Secretaria de Educação e Cultura, destinando-se ao projeto da Exposição de Longa 
Duração do Museu Público Municipal de Descalvado. 
 
- 66/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais) e visa abranger a Divisão de Assistência e Desenvolvimento Social, para 
aquisição de equipamentos para a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Descalvado.  
 
- 67/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais) e visa abranger a Divisão de Assistência e Desenvolvimento Social, 
destinando-se ao cumprimento de emenda parlamentar estadual para a Casa de Oração “A 
Santa Aliança I”; 
 
- 68/22, dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias dos Poderes Executivo e Legislativo 
Municipal, destinados à elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2023, e dá 
outras providências que especifica; (tramitação anexa) 
 
IV -  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 06/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede título de Cidadão 
Honorário de Descalvado ao Pastor Fernando Júnior Andreghetto. 
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V – MOÇÃO DE APOIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 02/22, de autoria do Vereador Luiz Antonio do Pinho, manifesta apoio aos Projetos de Lei 
nº 1559/2021, nº 2028/2021 e nº 3502/2021 e solicita aos senhores Deputados Federais a 
urgente e justa aprovação para que o farmacêutico tenha garantido um piso salarial 
nacional. 
 
VI - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 297/22, indica ao Chefe do Poder Executivo o asfaltamento da segunda via da Avenida 
Antonio Garbuio, no trecho que ainda não dispõe de tal benfeitoria, em virtude do elevado 
fluxo de veículos e pedestres e, sobretudo, para garantir mais segurança ao trânsito, 
conforme especifica. 
 
- 298/22, reitera pedido junto ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria Municipal de 
Saúde para que disponibilizem o atendimento médico noturno nas Unidades de Saúde da 
Família dos bairros, para garantir o acesso da população que trabalha durante o dia aos 
serviços de saúde básica. 
 
CARLINHOS TURMEIRO 
Indicação: 
- 299/22, indica ao Prefeito Municipal que determine a limpeza da Estrada Municipal DCV 
349, popularmente conhecida como “Estrada da Calumby”, com o recolhimento dos entulhos 
que se encontram no local. Pede, também, a instalação de placas com o alerta “PROIBIDO 
JOGAR LIXO”, no intuito de conscientizar a população sobre os malefícios do descarte 
irregular. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 300/22, pede ao Poder Executivo a formalização de parcerias com as usinas para que as 
estradas existentes nas imediações dos assentamentos sejam umedecidas com frequência 
ou ainda para que sejam depositadas raspas de asfalto, a fim de evitar o pó e consequentes 
doenças respiratórias nos moradores. Solicita o mesmo procedimento para o “alto” do 
Jardim do Lago, Recanto Luigina e Bairro “Chácara Pantanal”, que também não dispõem de 
asfalto. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicação: 
- 301/22, reivindica ao chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, que 
determine ao setor competente o fechamento de buraco, aberto para reparos pela SEMARH, 
no pavimento asfáltico da Rua das Papoulas, imediações da residência nº 440, tendo em 
vista os inúmeros transtornos aos moradores daquele entorno. 
 
MIR VALENTIM 
Requerimento: 
- 46/22, requer ao Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis informações no tocante às 
emendas parlamentares estaduais e federais, tais como valor e finalidade, tanto dos 
recursos já cadastrados como daqueles que aguardam liberação, conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 302/22, solicita à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que volte a ofertar o período 
integral para alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, como era realizado 
antes da pandemia, com objetivo de acolher as crianças cujos pais trabalham no período 
contrário às aulas. 
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- 303/22, reivindica ao Poder Executivo, por meio do setor competente, a construção de 
valeta para o escoamento das águas pluviais, no cruzamento da Rua Cel. Rafael Tobias 
com a Rua 24 de Outubro, com o objetivo de evitar os buracos no pavimento asfáltico, que 
causam danos aos veículos e prejudicam o trânsito na região central da cidade. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 304/22, pede ao Prefeito do Município que envide esforços junto ao Departamento de 
Estradas de Rodagem – DER para dotar de iluminação eficiente o trevo localizado na Via de 
Acesso “Antonio Benedito Paschoal”, na altura do Bairro Portal dos Coqueiros. 
 
- 305/22, solicita ao chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, que 
determine ao setor competente a manutenção do alambrado que circunda a Unidade de 
Saúde da Família – USF do Jardim Albertina, visto que a parte danificada possibilita a 
invasão daquele espaço para a prática de atos ilícitos. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 
- 47/22, requer à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a substituição de lâmpadas em 
postes da Avenida Descalvado por lâmpadas de LED, nas imediações do Recanto dos Ipês, 
visto que a precariedade da iluminação vem causando transtornos a quem mora ou circula 
pelo local, além de gerar insegurança. 
 
Indicações: 
- 306/22, pede ao Poder Executivo estudo visando à aquisição de aparelhos para exames 
laboratoriais não invasivos a serem utilizados nas Unidades de Saúde locais, visando uma 
maior segurança dos pacientes e diagnósticos mais rápidos e precisos. 
 
- 307/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, esforços 
junto ao Governo do Estado visando à formalização de convênio para a implementação em 
Descalvado de iniciativas vinculadas ao Programa “Amigo do Idoso”, de modo a garantir 
direitos da pessoa idosa e a promoção do envelhecimento ativo. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 308/22, indica ao Poder Executivo que dê início as tratativas visando à abertura de via com 
o objetivo de interligar a Rua José Quirino Ribeiro com a Avenida das Flores, no Parque 
Morada do Sol, a fim de criar um novo acesso do bairro à região central da cidade. 
  
VAGNER BASTO 
Requerimentos: 
- 48/22, reivindica ao setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal explicações sobre a 
divulgação da Audiência Pública para tratar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
para o ano de 2023, tendo em vista que a informação não foi devidamente repassada à 
população, bem como a esta Casa de Leis, conforme especifica. 
 
- 49/22, requer ao chefe do Poder Executivo, à Diretora de Finanças e ao Contador da 
Prefeitura Municipal que informem os motivos da morosidade no processo de repasse das 
emendas parlamentares das esferas estadual e federal destinadas à Santa Casa de 
Misericórdia de Descalvado, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 309/22, indica ao Prefeito Municipal a aquisição de área dentro do perímetro urbano para 
que sejam construídas casas populares, por meio de um plano de habitação em parceria 
com o Governo do Estado de São Paulo, a fim de atender à demanda de famílias que 
aguardam o benefício da casa própria. 
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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 30 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 11 de julho de 2.022, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


