
Página 1 de 4 

 

           Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
45ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Ofício SC-Gabinete n.º 01/2021, subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos 
Reschini, encaminhando cópia do Termo de Convênio COVID n.º 07/2021, cujo objetivo é manter 
e gerir as atividades médico-hospitalares, realizar assistência aos enfermos, gratuitamente aos 
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS – com abrangência aos internados, serviços 
ambulatoriais e Pronto Atendimento Médico – PAM, tudo em conformidade com o art. 199, § 1º, 
da Constituição Federal, e no que couber o art. 116 da Lei n.º 8.666/93. 
 
- Ofício da Contabilidade n.º 33/21, subscrito pela Contadora da Câmara Municipal, Sra. Vera 
Lúcia Câmara, encaminhando o balancete financeiro do mês de novembro do corrente exercício, 
referente às contas deste Legislativo. 
 
II – PROJETO S DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 110/21 A – SUBSTITUTIVO, que estima a receita e fixa despesa do Município de Descalvado 
para o exercício financeiro de 2022. 
  
- 146/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotação orçamentária, no 
valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), que visa abranger as diversas divisões da 
estrutura orçamentária, destinando-se ao pagamento de estagiários.  
 
- 147/21, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem público municipal com fins 
a doação à empresa “Jonas Magno Peças ME”, na forma que especifica. 
 
- 149/21, dispõe sobre a revogação do inciso III, alínea B, do artigo 3º, da Lei Municipal nº 
2.032/2000, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal Antidrogas – COMAD. 
 
- 150/21, dispõe sobre a alteração da Lei n.º 4.665, de 16 de setembro de 2021 – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. 
 
- 151/21, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar a dotação orçamentária, no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, com a finalidade de 
alteração de emenda impositiva. 
 
- 152/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que visa abranger a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, considerando o recurso recebido proveniente de emenda parlamentar 
federal do Deputado Marcio Alvino, com o objetivo de estruturação da Rede SUAS – 
Equipamentos, através do repasse para a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Descalvado – APAE. 
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III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 05/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta congratulações à SICOOB 
Crediguaçu pela iniciativa de resgatar o espírito do Natal, embelezando com enfeites e luzes a 
Praça Barão do Rio Branco, o nosso conhecido “Jardim Velho”. 
 
IV – MOÇÃO DE APELO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 03/21, de autoria do Vereador Mir Valentim, em apelo ao Excelentíssimo Governador do 
Estado de São Paulo, João Dória, ao Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco 
Vinholi, e ao Presidente da ALESP, Carlão Pignatari, para que concedam reposição salarial e 
aumento real de salário para as forças de segurança pública do Estado de São Paulo. 
 
V - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 683/21, pede ao Poder Executivo que elabore, para nossa cidade, projeto de ciclovias como 
medida de melhoria para infraestrutura do trânsito e, também, como meio de oferecer lazer, 
entretenimento, e, principalmente, segurança à população. 
 
- 684/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo que conceda um aumento no Auxílio-Alimentação 
dos servidores públicos municipais para o ano de 2022, tendo em vista os altos índices que 
incidem, sobretudo, no preço dos gêneros alimentícios e, também, como forma de valorizar os 
profissionais que tanto contribuem com a nossa cidade. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimentos: 
- 107/21, requer ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que remeta a esta 
Casa de Leis cópia do contrato firmado entre a Municipalidade e a empresa para a realização de 
sepultamentos no Cemitério Municipal, bem como valores pagos, conforme especifica. 
 
- 108/21, pede informações ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, e à 
Procuradoria Geral do Município, sobre a possibilidade de adotar medidas de forma que a 
empresa RIZZO, que deveria ter instalado as câmeras de vídeo-monitoramento em nossa cidade 
e não o fez, possa ressarcir o erário. 
 
Indicação: 
- 686/21, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Agricultura do Município que estudem 
a possibilidade de realizar parcerias com os assentamentos rurais para criação e cultivo de 
peixes em tanques externos, como forma de geração de emprego e renda às famílias que lá 
residem. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
- 687/21, solicita ao Poder Executivo que, por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, faça o 
reparo do bueiro situado na Rua Carlos Pulici, próximo ao “Lar dos Meninos”, onde um buraco foi 
aberto e, portanto, existe o risco de graves acidentes. 
 
- 688/21, reivindica ao Prefeito Municipal que providencie a limpeza da Praça Mário Covas, 
situada no Parque Morada do Sol, tendo em vista que toda a área no entorno da quadra 
poliesportiva está tomada pelo mato alto, causando muitos transtornos aos moradores daquela 
região. 
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- 689/21, requer ao setor de trânsito da Prefeitura Municipal que intensifique a sinalização de 
solo no entroncamento da Rua Coronel Manoel Leme com a Presidente Kennedy, direcionando 
os veículos de forma que o trânsito fique mais seguro naquele trecho. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicação: 
- 690/21, indica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que determine ao setor 
competente a pintura do prédio que abriga o CRAS - Centro de Referência e Assistência Social, 
situado na Rua 24 de Outubro. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO (PINHO DA CABANA) 
Indicações: 
- 691/21, reitera pedido ao Prefeito Municipal para que determine ao setor competente os 
serviços de limpeza e manutenção das bocas-de-lobo do Parque Universitário, em atendimento 
aos pedidos de moradores da região. 
 
- 692/21, pede ao setor de Obras e Serviços Públicos que realize os serviços de vedação dos vãos 
existentes em guias e sarjetas, com o objetivo de impedir que o mato cresça pelas frestas, 
causando diversos transtornos, conforme especifica. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 

- 109/21, requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que passe a atender aos 

moradores do Jardim Cambará e região, realizando a entrega de correspondências em suas 

residências, tendo em vista os transtornos que os moradores vêm enfrentando em decorrência 

da falta do serviço. 

 

Indicações: 

- 693/21, solicita ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, 

Obras e Serviços Públicos providências quanto aos buracos existentes na Rua Gilberto Luiz de 

Oliveira Zóia, no bairro Recanto dos Ipês, devido aos vários transtornos gerados a quem passa 

pelo local e, sobretudo, ao risco de acidentes. 

 

- 694/21, pede ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, Senhor Marco Antonio Pratta, 

que chame os(as) professores(as) que fizeram o concurso público para dar aulas na Rede 

Municipal de Ensino, de modo a preencher as vagas existentes, tendo em vista a recente 

publicação da etapa de remoção e a vigência do concurso público realizado em 2018. 

 

REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 695/21, requer ao Prefeito Municipal que determine ao setor competente a realização de 
melhorias no asfalto da Rua Paulo Casati Filho, no Bairro Bosque do Tamanduá, uma vez que o 
pavimento da via se encontra em péssimas condições, sobretudo nas laterais, oferecendo riscos 
de acidentes. 
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VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 696/21, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação e Cultura que, a partir do ano 
de 2022, as escolas de Educação Infantil e Creches Municipais passem a abrir os portões 15 
minutos antes do início das aulas, permitindo o acesso dos alunos às unidades escolares, tendo 
em vista que muitos pais precisam chegar ao trabalho no mesmo horário de entrada das aulas. 
 
- 697/21, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo que estudem 
a possibilidade de realizar no ano de 2022, conjuntamente com as entidades federadas de cada 
modalidade esportiva, diversas competições em Descalvado, com o objetivo de incentivar a 
prática esportiva e uma vida mais saudável. 
 
- 698/21, solicita ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Saúde, que promova a 
vacinação contra a COVID-19 nas escolas municipais e estaduais com alunos acima de 12 anos, 
visto que muitos adolescentes ainda não foram imunizados, sendo um grande risco para a 
coletividade neste momento, conforme especifica. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 

 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 04/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, manifesta congratulações à Professora 
Maria Luiza Marcomini Spanghero Dolci pelo recente lançamento do livro “Nas Terras de Belém” 
e por todos os seus feitos que tanto contribuem para a cultura e preservação da história de 
Descalvado. 
 
 

COMUNICADO 

 
- A última Sessão Ordinária do ano será realizada no dia 13 de dezembro de 2021, segunda-feira, 
com início às 19:00 horas, conforme preconiza o Regimento Interno. 
 
 


