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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
30ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 100/22, 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 – 
repasse do Deputado Léo Oliveira. 
 
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 23/22, de autoria do Vereador Vagner Basto, dá nova redação ao caput e ao parágrafo 5º 

do artigo 1º da Lei nº 4.069, de 15 de março de 2.017, que cria a gratificação por 
desempenho de atividade delegada, nos termos que especifica, a ser paga aos militares do 
estado que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força de 
convênio a ser celebrado com o Município de Descalvado. 
 
III – MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE 
DELIBERAÇÃO: 

 
- 06/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves,  manifesta sinceros aplausos ao 

ASILAR – Asilo e Lar Evangélico das Assembleias de Deus, denominado “Lar Redenção”, 
localizado em Descalvado, pela manutenção da unidade assistencial de amparo a idosos 
carentes, conforme especifica. 
 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Requerimento: 
- 65/22, requer à Empresa Realidade Transporte e Turismo que viabilize a concessão de 

gratuidade nas tarifas de transporte coletivo urbano do Município, às pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista - TEA, na forma que especifica. 
 
Indicação: 
- 402/22, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, 

Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão e reserva de vagas na 
Rede Pública Municipal de Educação no Município de Descalvado, para crianças e 
adolescentes com transtorno do espectro autista, e dá outras providências. 
 
CARLINHOS TURMEIRO 
Indicações: 
- 391/22, pede ao Secretário de Educação e Cultura, Prof.º Marco Antonio Pratta, 

responsável pelo transporte escolar, que determine o embarque e desembarque dos alunos 
que residem na “Fazenda Colorado” na porta de suas casas, para maior segurança e 
comodidade aos estudantes. 
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- 392/22, solicita ao Prefeito Municipal que viabilize a colocação de bloquetes no passeio 

público existente na Rua Bahia, no Jardim Albertina, tendo em vista que há apenas um 
pequeno trecho que ainda não dispõe de calçamento, causando transtornos aos pedestres 
daquela região. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicações: 
-  400/22, indica ao Setor Municipal de Trânsito a instalação de um redutor de velocidade na 

Avenida Antonio Fregonese, no trecho próximo à entrada do condomínio de chácaras 
“Recanto Nova Era”, visando oferecer maior segurança aos condutores de veículos. 
 
- 401/22, requer ao Chefe do Poder Executivo a colocação de ponto de ônibus com cobertura 

e assentos na Rua Abílio Franco de Lima, ao lado do “Mercado do Tamanduá”, para abrigar 
os usuários do transporte público com maior segurança e comodidade. 
 
MIR VALENTIM 
Indicação: 
- 393/22, sugere ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, a criação de um 

ecoponto específico para vidros, com o objetivo de dar destinação adequada a este material 
e evitar a ocorrência de acidentes envolvendo os servidores que trabalham na coleta de lixo. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 394/22, pede ao Chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade da instalação de 

câmeras de segurança na Praça “Luiz Celso Antonio”, a Praça do Lago, como forma de inibir 
a prática ilegal de pesca com “tarrafas”, que vem causando sérios impactos ambientais, 
como a morte dos patos, conforme especifica. 
 
- 395/22, solicita ao setor competente da Prefeitura Municipal que recolha o lixo espalhado 

defronte à EMEF “Professor Fernando Francisco Faria da Cunha”, no Jardim do Lago, bem 
como faça a limpeza e capinação do mato, a fim de melhorar o aspecto visual e, sobretudo, 
evitar problemas de saúde pública. 
 
- 396/22, reivindica ao Poder Executivo que determine a análise da água do lago da Praça 

“Luiz Celso Antonio”, para verificar se há algum tipo de contaminação, tendo em vista a 
intensificação da pesca no local e, consequentemente, o consumo de peixes. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 397/22, indica ao Poder Executivo, por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, a 

realização dos serviços de elevação de valeta no cruzamento da Rua Cel. Rafael Tobias 
com a Rua Barão do Descalvado, no intuito de suavizá-la e, assim, melhorar as condições 
de trânsito naquela região. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 398/22, pede à Prefeitura Municipal que organize junto ao Setor de Obras e Serviços 

Públicos a realização de um mutirão mensal para coleta de materiais reciclados, com o 
objetivo de angariar recursos a serem destinados ao Fundo Social de  
Solidariedade do Município. 
 
- 399/22, requer ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, e ao Secretário 

Municipal de Educação e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta, que levem as 
apresentações da banda municipal da Escola de Música “Maestro Quique Todescan” aos 
bairros de Descalvado, de modo a permitir o acesso do maior número possível de cidadãos 
às belas exibições feitas pela banda. 
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GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 

 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 

- 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. 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 05 de setembro de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


