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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
23ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 11 DE JULHO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício C.C.A. nº 2968/2022, subscrito pelo senhor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, 
auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da sentença 
proferida no Processo TC80070/476/07 publicada no Diário Oficial do Estado em 
19/01/2016, para fins do disposto no artigo 2º, inciso XV da Lei Complementar Estadual nº 
709/93.  
 
Ofício n.º 17/22, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, 
encaminhando o balancete financeiro do mês de junho do corrente exercício, referente às 
contas deste Legislativo. 
 
Ofício Gabinete do Prefeito Municipal n.º 60/22, encaminhando o Convênio n.º 04/22 cujo 
objetivo é manter e gerir as atividades médico-hospitalares, realizar assistência aos 
enfermos ou acidentados, gratuitamente aos usuários do Sistema Único de Saúde tanto para 
os internados quanto aos atendimentos ambulatoriais realizados no Pronto Atendimento 
Médico – PAM, em conformidade com o art. 199 §1º da Constituição Federal e art. 116 da 
Lei 8.666/93, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, 
visando favorecer o atendimento aos pacientes que utilizam os serviços daquela entidade 
(Saúde Suplementar), incremento MAC emenda de relatoria do Deputado Federal Baleia 
Rossi. 
 
Ofício Gabinete do Prefeito Municipal - CI n.º 01/22 encaminhando o Convênio n.º 05/22 
cujo objetivo é manter e gerir as atividades médico-hospitalares, realizar assistência aos 
enfermos ou acidentados, gratuitamente aos usuários do Sistema Único de Saúde tanto para 
os internados quanto aos atendimentos ambulatoriais realizados no Pronto Atendimento 
Médico – PAM, em conformidade com o art. 199 §1º da Constituição Federal e art. 116 da 
Lei 8.666/93, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, 
visando favorecer o atendimento aos pacientes que utilizam os serviços daquela entidade 
(Saúde Suplementar), incremento MAC emenda do Deputado Ricardo Silva R$ 100.000,00 e 
Celso Russomano R$ 200.000,00. 
 
II - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 70/22, autoriza o Poder Executivo compromissar bem público municipal com fins à doação 
com encargos à empresa “Ricien Diego Carlino da Costa”, na forma que especifica.  
 
- 71/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) e visa abranger a Secretaria de Saúde, atendendo ao solicitado pelo 
Vereador Ismael Franceschini, para que emenda impositiva destinada ao Parque Ecológico 
“Sebastião Fiochi” seja remanejada para fins de aquisição de um televisor para o Centro de 
Saúde “Dr. Vital Brazil”.  
 
- 72/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.600,00 (cinco 
mil e seiscentos reais) e visa abranger o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Descalvado – COMUCRA. 
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- 73/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 1.402,97 (um mil, quatrocentos e dois reais e sete centavos), que visa abranger 
a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, destinando-se a devolução de saldo 
de convênio. 
 
- 74/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que visa abranger a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, referente a emenda parlamentar destinada ao custeio de entidades. 
 
- 75/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, 
tratando-se de recurso advindo do Fundo Nacional de Saúde, com a finalidade de aquisição 
de equipamentos para as unidades básicas de saúde. 
 
III - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 

- 13/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado o Dia Municipal de Atenção aos Portadores de 
Hidrocefalia, a ser realizado, anualmente, no dia 25 de outubro. 

 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 310/22, reitera pedido ao Prefeito do Município, senhor Antonio Carlos Reschini, para que 
tome providências quanto à iluminação pública das entradas da cidade e dos trevos de 
acesso, a fim de oferecer maior segurança à população e melhorar o aspecto visual de 
nosso Município. 
 
- 311/22, reivindica ao Poder Executivo que estude o pagamento de uma gratificação aos 
profissionais de enfermagem, em virtude dos serviços prestados pela categoria durante a 
pandemia de COVID-19, na qual a demanda de trabalho intensa e desgastante não foi um 
obstáculo diante da dedicação dos enfermeiros e técnicos de enfermagem no cuidado com 
os pacientes. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicações: 
- 321/22, solicita ao Prefeito Municipal a aplicabilidade da Lei Municipal nº 4.123, em vigor 
desde 2017, que prevê a fiscalização de denúncias quanto ao abandono de animais 
domésticos em logradouros públicos, bem como a divulgação de um número de telefone 
para as denúncias. 
 
- 322/22, pede ao Setor Municipal de Trânsito a colocação de placas com a identificação da 
Perimetral Cezar Martinelli nos pontos de acesso à via, para a orientação dos motoristas, 
sobretudo dos veículos de grande porte, tendo como principal objetivo a segurança no 
trânsito daquela região. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Requerimento: 
- 52/22, requer ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, Roberto Bonani de Souza, que 
informe a este Legislativo quem é o servidor responsável pela manutenção do campo de 
futebol society existente no Parque Morada do Sol, conforme especifica. 
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Indicações: 
- 319/22, pede ao Poder Executivo a instalação de academia ao ar livre para a terceira idade 
no Centro de Lazer do Trabalhador do bairro Jardim Albertina, bem como a ativação do 
local. Solicita ainda a iluminação na quadra de futebol de salão do bairro, a fim de criar 
espaços adequados para a prática esportiva aos moradores da Região Leste. 
 
- 320/22, indica ao Poder Executivo a colocação de alambrados em toda a extensão da 
Avenida das Primaveras, bem como a limpeza do local, visto que esta é uma das principais 
vias do Parque Morada do Sol e precisa da atenção do Poder Público. 
 
MIR VALENTIM 
Requerimento: 
- 50/22, requer ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, que remeta a 
esta Casa de Leis informações acerca da realização do leilão de veículos inservíveis 
depositados no pátio do Almoxarifado Municipal, conforme especifica. 
 
 
Indicação: 
- 312/22, sugere ao Prefeito Municipal que o envio das respostas das proposituras e ofícios 
aos Vereadores seja feito de forma digital, de modo a tornar a comunicação entre Executivo 
e Legislativo mais prática, além de colaborar com a economia e com o meio ambiente. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 313/22, indica ao Poder Executivo a intensificação da campanha de divulgação da 
vacinação antirrábica de cães e gatos, com a colocação de banners em pontos estratégicos 
de nosso Município, a fim de atingir o público-alvo da ação e torná-la exitosa. 
 
- 314/22, solicita ao setor competente da Prefeitura Municipal a realização de manutenção e 
poda de árvores na área verde situada às margens da Rua Vicente Serpentino, no bairro 
São Sebastião, para a segurança dos moradores e também das pessoas que por ali 
transitam, uma vez que o mato já invade a via pública e atinge a fiação elétrica. 
 
- 315/22, indica à Secretaria de Educação e à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social que conjuntamente estudem a implantação nas escolas de Descalvado de programa 
chamado “Ação Social e Solidariedade”, a exemplo do que vem sendo feito na cidade de 
São Paulo desde 2018, no intuito de estimular a cultura do voluntariado entre os estudantes 
desde a infância. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 316/22, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine o plantio de grama, bem como a 
adequação do barranco existente ao lado do Polo Esportivo “Adão Bertolucci” no Parque 
Morada do Sol, a fim de melhorar o aspecto daquele ponto que vem sendo tão frequentado 
pelos moradores da região. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 51/22, requer ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos 
informações sobre o processo de retirada do acúmulo de lixo na área da Fazenda São 
Francisco, tais como a forma de execução e valor despendido com os serviços, bem como a 
existência de previsão orçamentária para tanto, conforme especifica. 
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Indicações: 
- 317/22, pede à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize atendimento médico aos 
sábados em todas as Unidades de Saúde da Família, com o objetivo de atender à demanda 
por especialidades como ginecologia e pediatria, de modo que as pessoas que trabalham 
durante a semana tenham a oportunidade de cuidar da saúde. 
 
- 318/22, indica ao Prefeito Municipal, juntamente com as Secretarias de Educação e Cultura 
e de Saúde que estudem a viabilidade de implantar o projeto “Doador do Futuro” nas escolas 
da Rede Municipal, com o intuito de conscientizar as crianças e adolescentes sobre a 
importância da doação de sangue, que mais que um ato de solidariedade é também uma 
responsabilidade social com a saúde coletiva. 
 

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 07 de julho 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 18 de julho de 2.022, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


