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Câmara Municipal de Descalvado 
18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

3ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PAUTA DA SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2.022 

(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Ofício C.E.C.R. n.º 50/2022, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
informando ao Soberano Plenário, para conhecimento e eventual providência, que 
decidiu julgar irregulares a inexigibilidade de Licitação n.º 002/2017, o Contrato n.º 
050/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Descalvado e o Instituto 
BrasilCidade, e a sucessiva Execução Contratual, conforme especifica. 
 
- Ofício n.º 05/2022, da Comissão Municipal de Avaliação e Julgamento de 
Concessão de Bolsas de Estudos, encaminha para conhecimento o edital de 
atribuição de ½ bolsas de estudos para o 1º semestre de 2022 a alunos da 
Universidade Brasil (sucessora da Universidade Camilo Castelo Branco), Campus 
Descalvado – à disposição dos senhores vereadores e a quem possa interessar. 
 
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 09/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
307.838,08 (trezentos e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e oito centavos) e visa 
atender à Divisão de Mobilidade Urbana da Estrutura Orçamentária do Município.  
 
- 11/22, dispõe sobre a inclusão de dispositivo ao artigo 8º da Lei nº 1.688, de 19 de 
agosto de 1997, que disciplina a política municipal de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente. 
 
III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 03/22, de autoria da Mesa Diretora, dá nova redação ao Caput do Artigo 89 da Lei 
Municipal n.º 3434, de 26 de abril de 2011, e insere, nele, §12, conforme especifica. 

 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 43/22, solicita ao Prefeito Municipal a realização de obras de infraestrutura urbana e 
asfaltamento nas ruas João Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João 
Donizetti Trombini, Irmã Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior, localizadas 
na parte alta do Bairro Jardim do Lago, em prol dos moradores daquela região. 
 
- 44/22, pede ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Saúde estudos voltados 
à implantação de uma “Casa do Diabético”, em busca de dar acolhimento e 
atendimento especializado a estes cidadãos em nossa cidade. 
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- 45/22, reitera ao Poder Executivo pedido para que viabilize a implantação de uma 
“Creche do Idoso”, que ofereça atendimento médico, entretenimento, dentre outras 
atividades sadias e necessárias para manter a qualidade de vida na terceira idade, 
posterior a esse período de pandemia que exige o distanciamento social. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicações: 
- 46/22, indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a 
instalação de “Ecopontos” em diversas regiões de nossa cidade, como forma de 
incentivar a população a descartar corretamente o lixo inorgânico.  
 
- 47/22, reivindica ao Setor Municipal de Trânsito que estude a viabilidade de instalar 
um redutor de velocidade na Avenida das Flores, no sentido área rural-bairro Parque 
Morada do Sol, com o objetivo de evitar que os motoristas trafeguem em alta 
velocidade no trecho próximo à rotatória, onde o sinal de “PARE” é comumente 
desrespeitado, conforme especifica. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicações: 
- 48/22, pede ao Poder Executivo a instalação de placas de nomenclatura de ruas em 
todos os bairros de Descalvado, seja nos pontos em que estas foram degradadas ou 
retiradas, seja em locais que ainda não dispõem de identificação, a fim de facilitar a 
localização das pessoas e entrega de correspondências e encomendas em nossa 
cidade. 
 
- 49/22, indica ao Prefeito Municipal estudos visando à construção de uma usina de 
energia solar fotovoltaica, capaz de trazer inúmeros benefícios econômicos e 
sustentáveis ao Município, conforme especifica. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicação: 
- 58/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente a 
colocação de um novo portão para o fechamento do espaço destinado à circulação 
de animais domésticos na Praça Rosa Romantini, conhecida como a praça dos 
“pets”. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicação: 
- 50/22, reencaminha ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, 
Anteprojeto de Lei que concede incentivo fiscal às empresas que contratarem 
pessoas com deficiência motora e intelectual. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 
- 04/22, requer ao Prefeito, senhor Antonio Carlos Reschini e ao Secretário Municipal 
de Saúde, senhor Wander Bonelli, que enviem ao Poder Legislativo informações e 
documentos comprobatórios acerca da quantidade de medicamentos que têm sido 
enviados a Descalvado pelo Governo Estadual mensalmente, conforme especifica. 
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Indicações: 
- 51/22, reivindica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços 
Públicos providências quanto ao trecho da Rua Portugal, na Região Leste, onde um 
grande buraco no asfalto está comprometendo, inclusive, as guias e oferece risco de 
acidentes a veículos e pedestres que circulam pela região. 
 
- 52/22, reivindica ao Prefeito do Município que determine com urgência a limpeza da 
rotatória localizada no entroncamento da Perimetral Cesar Martinelli com as Ruas 
Coronel Rafael Tobias, Padre Jeremias José Nogueira e Avenida Lázaro Timótheo do 
Amaral, tendo em vista que já é um cruzamento perigoso e, com o mato alto, os 
motoristas não têm visibilidade para fazer a travessia, razão pela qual a região 
oferece elevado risco de acidentes aos cidadãos.   
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Requerimento: 
- 05/22, requer à Secretaria de Saúde de Descalvado informações sobre os 
convênios firmados para a realização de exames e procedimentos médicos em 
hospitais de cidades vizinhas no ano de 2022, conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 53/22, pede ao Secretário Municipal de Saúde, sr. Wander Bonelli, que tome as 
medidas cabíveis no tocante à falta de medicamentos na Farmácia Municipal, uma 
vez que a situação compromete a saúde e o tratamento de doenças que podem se 
agravar e causar danos irreparáveis aos pacientes. 
 
- 54/22, solicita à Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, que 
providencie a retomada, com urgência, das cirurgias eletivas para os pacientes da 
nossa cidade, tendo em vista que existe uma demanda expressiva que aguarda a 
realização de procedimentos essenciais para a saúde e qualidade de vida, conforme 
especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 55/22, indica à Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Esportes, Lazer e 
Turismo e de Obras e Serviços Públicos que façam a manutenção da área situada no 
cruzamento da Avenida Antonio Garbuio e Rua Antonio Cirelli, no Bosque do 
Tamanduá, bem como a construção de uma área de convivência dotada de academia 
ao ar livre, em benefício dos moradores daquela região. 
 
- 56/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Educação e Cultura 
que estudem a viabilidade de aumentar o repasse de recursos financeiros ao Lar 
“Imaculada Conceição”, que presta um serviço primordial no acolhimento de crianças, 
suprindo inclusive as demandas da Rede Municipal, conforme especifica. 
 
- 57/22, requer à Prefeitura Municipal que estude a viabilidade de terceirizar a função 
de “fiscal de postura” no Município de Descalvado à Polícia Militar, por meio da 
atividade delegada, reforçando a capacidade fiscalizatória e de segurança, com o 
objetivo de prevenir e reduzir os índices de criminalidade. 
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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 17 de fevereiro 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 28 de fevereiro de 2.022, 
segunda-feira, com início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


