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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
28ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 15 DE AGOSTO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 97/22, dispõe sobre o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate a Endemias, e altera a Lei Municipal nº 3.278, de 28 de abril de 2010, e dá outras 
providências.  
 
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 373/22, reitera ao Chefe do Poder Executivo pedido para 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 maior segurança ao 
trânsito. 
 
- 374/22, requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social que envidem esforços junto às esferas estadual e federal para a construção de mais 
casas populares em nosso Município, em prol das inúmeras famílias carentes que estão 
aguardando o benefício. 
 
- 375/22, indica ao Poder Executivo que, em parceria com as associações e ONG’s que 
possuem um trabalho voltado à causa animal, realizem a chipagem de animais no Município, 
de forma gratuita, com o objetivo de formar uma base de dados que auxilie nos cuidados 
com os pets. 
 
MIR VALENTIM 
Indicação: 
- 376/22, pede ao Poder Executivo esforços junto à Companhia Paulista de Força e Luz – 
CPFL para a colocação de iluminação na Rua Manoel Ferreira Gaio, no trecho 
compreendido entre a Rua Antonio Cirelli e a Avenida Independência, visto que as 
condições ruins da luminosidade no local representam riscos aos pedestres, sobretudo aos 
alunos do Centro Educacional Sesi-205, após a saída das aulas no fim do dia. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 377/22, reivindica novamente ao Prefeito do Município a reforma da cozinha e dos 
banheiros do Cemitério Municipal que estão em estado precário, em benefício dos 
funcionários que lá trabalham e, também, dos visitantes que eventualmente utilizam os 
sanitários, conforme especifica. 
 
- 378/22, reitera pedido à Prefeitura Municipal para a execução dos serviços de 
recapeamento asfáltico na Rua Cel. Arthur Whitaker, visto que é uma via de grande 
circulação de veículos e que abriga grande parte do comércio da nossa cidade. 
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MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimentos: 
- 60/22, requer à Procuradoria Geral do Município que envie a esta Casa de Leis a relação 
de todos os processos judiciais, cíveis e trabalhistas, ajuizados em face do Município de 
Descalvado nos últimos 20 anos, constando, inclusive, o nome dos advogados dos 
requerentes. 
 
- 61/22, pede ao PROCON-SP e à Agência Nacional de Petróleo - ANP a realização de 
fiscalização geral por equipe técnica junto aos postos revendedores de combustíveis em 
Descalvado, a fim de averiguar eventuais práticas abusivas contra o consumidor e a 
qualidade do combustível, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 379/22, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude a 
criação de um Canil/Ganil Municipal, para que o Poder Público possa oferecer um novo 
espaço para abrigo e cuidado de animais em situação de abandono. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 380/22, solicita ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, a 
instalação de cobertura no portão de entrada da EMEF Caic “Dr. Cid Muniz Barreto”, bem 
como a manutenção do calçamento, para segurança dos alunos e demais cidadãos que por 
ali transitam. 
 
- 381/22, pede ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, Prof.º Marco Antonio Pratta, 
que os portões da CEI “Prof.ª Paula Cristina Xavier”, no Bairro Jardim Albertina, passem a 
abrir às 6h30min para receber os alunos, em atendimento às necessidades de muitas mães 
cujos filhos frequentam aquela unidade. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimentos: 
- 62/22, requer à Prefeitura Municipal que, por meio do setor competente, realize um 
levantamento das empresas que utilizam o gás natural da empresa “Gás Brasiliano”, bem 
como a capacidade de distribuição no Município de Descalvado. 
 
- 63/22, reivindica ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que informe a esta 
Casa de Leis se existe um servidor responsável pela gestão do “Programa Município 
Verde/Azul – PMVA”, do Governo do Estado de São Paulo. Caso negativo, pede a 
contratação imediata, em virtude da relevância do projeto, conforme especifica. 
 
Indicação: 
- 382/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo que dê início ao processo jurídico para posse 
do antigo prédio do “Nosso Clube”, com o objetivo de criar uma unidade do “Projeto Criança” 
naquele espaço, com foco em esportes olímpicos. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 
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ORDEM DO DIA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

- 07/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede o Título de Cidadão 
Honorário de Descalvado ao Senhor Marcelo de Medeiros Ferreira. 

 

PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

- 14/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado a “Caminhada de Celebração do Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo”, a ser realizada, anualmente, no dia 02 de abril. 

- 15/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado a “Motociata Acelera para Cristo”, a ser realizada, 
anualmente, no mês de setembro. 

- 16/22, de autoria do Vereador Marcelo Figueiredo, insere no Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Descalvado o “Dia Municipal de Conscientização do Correto Descarte do 
Lixo e dos Entulhos”, a ser realizado, anualmente, no dia 24 de setembro. 

 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 22 de agosto de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


