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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
43ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.022 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 114/22, autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas de pequena monta e a realizar 
obras, reformas e reparos diminutos em benefício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 
Fórum Municipal Dr. Mário de Moura Albuquerque, objetivando a viabilização da prestação 
jurisdicional.  
 
- 115/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 363.827,50 (trezentos 
e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) e visa atender à 
Secretaria de Saúde, destinando-se ao custeio de cirurgias eletivas.  
 
 
II – MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 03/22, de autoria do Vereador Daniel Bertini, congratula o atleta Otávio Denardi Saggioratto, faixa 
roxa aos 14 anos, pelo excelente desempenho nas competições de karatê no decorrer de 2022, com 
excelentes resultados alcançados, levando consigo o nome de Descalvado nas mais diversas 
localidades. 
 
- 04/22, de autoria do Vereador Daniel Bertini, congratula o atleta descalvadense Rodrigo Villa pela 
conquista da medalha de bronze no campeonato pan-americano de kickboxing 2022, demonstrando 
seu amor e dedicação ao esporte e enaltecendo o nome da nossa cidade no cenário nacional. 
 
- 05/22, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, congratula o escritor e pesquisador Mário 
Sebastião Bonitatibus pelo lançamento da importante obra “Nossa Senhora do Beth-le-hem do 
Descalvado”, que relata o momento histórico pelo qual passou o Brasil, a exemplo de outros países, 
adotando a escravidão, conforme especifica. 
 
 
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 518/22, reitera pedido ao Prefeito Municipal para a instalação de câmeras de monitoramento nas 
vias de acesso ao Município de Descalvado, como forma de intensificar a fiscalização e a segurança 
da nossa cidade. 
 
- 519/22, pede ao Secretário Municipal de Educação, Professor Marco Antonio Pratta, que estude a 
possibilidade de oferecer merenda às crianças também no período das férias escolares, 
assegurando-lhes uma nutrição balanceada e pleno desenvolvimento. 
 
- 520/22, indica à Prefeitura Municipal que viabilize o passeio no “trenzinho” de forma gratuita para o 
público infantil neste mês de dezembro, período de festividades, com o objetivo de levar alegria às 
crianças cujas famílias não possuem condições financeiras para arcar com esta despesa, conforme 
especifica. 
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DANIEL BERTINI 
Indicação: 
- 521/22, reitera pedido ao Poder Executivo a fim de que sejam tomadas providências para o 
fechamento do prédio que abrigava a fábrica de Doces Zula, em razão de que o imóvel foi ocupado e 
tem sido usado, inclusive, para o tráfico de entorpecentes, causando transtornos a quem reside ou 
circula naquele entorno. 
 
MIR VALENTIM 
Indicações: 
- 522/22, encaminha novamente ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, 
Anteprojeto de Lei que institui serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, denominado 
“Tarifa Zero”, na forma que especifica. 
 
- 523/22, indica ao Prefeito Municipal que, por meio da Secretaria de Saúde, faça a aquisição de 
aparelhos localizadores de veias e artérias, para serem utilizados em todas as unidades de saúde do 
Município, com intuito de oferecer tecnologia e segurança aos profissionais e pacientes. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 524/22, reivindica ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde a instalação de placas 
informando sobre os dias e horários de atendimento dos médicos, em todas as unidades de saúde e 
na Santa Casa de Misericórdia, conforme especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 525/22, solicita ao Prefeito Municipal a instalação de câmeras de segurança na entrada de todas as 
unidades básicas de saúde, como medida de controle do fluxo de pacientes e funcionários. 
 
- 526/22, pede à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que, em parceria com a Secretaria de 
Saúde, implemente nas escolas ações de conscientização quanto aos males causados pelo uso de 
cigarros, cigarrilhas e derivados, visando o estímulo a hábitos saudáveis entre o público escolar e a 
redução da exposição de nossas crianças e jovens aos riscos do tabagismo. 
 
- 527/22, requer ao Prefeito Municipal que providencie uma equipe para efetuar uma campanha de 
vacinação entre os moradores da zona rural e assentamentos, a fim de assegurar os índices de 
imunização necessários para evitar a propagação de doenças. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 

 
VETO DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- Veto integral ao Projeto de Lei nº 26/22, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, acrescenta o 
artigo 6º-A na Lei Municipal 3.924, de 1º de junho de 2015, restabelecendo a cesta básica de 
alimentos aos servidores da Prefeitura Municipal de Descalvado, conforme especifica. 
 

COMUNICADO 

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

 


