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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
45ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.022 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
- Ofício n.º 29/22, da Contadora da Câmara Municipal, sra. Vera Lúcia Câmara, 

encaminhando os balancetes financeiros da Receita e da Despesa do mês de novembro do 
corrente exercício, referente às contas deste Legislativo. 
 
II – MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE 
DELIBERAÇÃO: 

 
- 10/22, de autoria do Vereador Mir Valentim, expressa aplausos e reconhecimento aos 

Policiais Militares envolvidos na ocorrência que culminou na apreensão de quase quatro 
toneladas de maconha no dia 26 de novembro, uma das maiores registradas no Estado de 
São Paulo, numa mostra evidente do empenho, comprometimento e dedicação destes 
profissionais. 
 
III - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 118/22, autoriza o Poder Executivo compromissar bem público municipal com fins à doação 

com encargos à empresa “Total Revestimentos Industriais Eireli” e altera a Lei Municipal nº 
4.554/2021 que especifica. 
 
- 119/22, dispõe sobre a abertura de vagas para os empregos de provimento efetivo de 

Professor de Educação Básica I e de Comprador. 
 
- 120/22, dispõe sobre a alteração do anexo da Lei Municipal n.º 3.390, de 15 de dezembro 

de 2010 – Código Tributário Municipal. 
 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
CARLINHOS TURMEIRO 
Indicação: 
- 534/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo melhorias para o bairro Recanto dos Ipês I, 

como o reparo no pavimento asfáltico das vias públicas e a limpeza e a poda do mato nos 
terrenos, atendendo ao pedido dos moradores daquela região. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicações: 
- 535/22, solicita ao Setor Municipal de Trânsito a implantação de dois redutores de 

velocidade e duas faixas de pedestres na Avenida das Flores, no sentido bairro-Centro, nas 
imediações do “Sucatas Chiaratti” no Parque Morada do Sol, devido à existência de ponto de 
ônibus neste trecho e elevado fluxo de pedestres. 
 
- 536/22, pede ao Poder Executivo a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Pio 

XII, próximo ao cruzamento com a Rua Primo Fachini, visto que o tráfego expresso dessas 
duas ruas oferece risco de colisões e acidentes na região, conforme especifica. 
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DANIEL BERTINI 
Indicação: 
- 537/22, requer à SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que faça 

uma fiscalização da área que abriga o prédio da antiga fábrica de doces “Zula” e que 
verifique a viabilidade de conceder o devido licenciamento ambiental para as atividades de 
reciclagem que estão sendo realizadas no local, conforme especifica. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 546/22, requer ao Poder Executivo que proceda, com urgência, a manutenção e o 

recapeamento das vias do Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, no Butiá, em razão de que 
com as recentes chuvas, muitas vias estão quase intransitáveis, em prejuízo das empresas 
instaladas naquele local. 
 
MIR VALENTIM 
Indicações: 
- 538/22, solicita ao Prefeito do Município a abertura de novas vagas para o programa 

“Atividade Delegada”, de forma a dispor de mais mão de obra para intensificar o 
patrulhamento na zona rural e garantir mais segurança às pessoas que residem nestas 
áreas. 
 
- 539/22, sugere ao Prefeito do Município que estude junto às equipes da Secretaria de 

Esportes, Lazer e Turismo e da Secretaria de Educação e Cultura a realização do evento 
“Olimpíada Estudantil”, a fim de incentivar a prática esportiva, tão essencial para a saúde e 
desenvolvimento, entre as crianças e jovens descalvadenses. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 543/22, indica ao Poder Executivo Municipal que faça a instalação de um bebedouro para 

uso das pessoas que frequentam a academia ao ar livre situada ao lado do Ginásio de 
Esportes, e, também, para aqueles que praticam corrida e caminhada pela região. 
 
- 544/22, pede ao Chefe do Poder Executivo que, conjuntamente com a Secretaria de 

Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos tome providências urgentes 
visando ao recape de ruas que foram danificadas com as fortes chuvas dos últimos dias, 
especialmente, a Rua Maestro Francisco Todescan, onde o pavimento sofreu grandes 
danos. 
 
- 545/22, solicita ao Prefeito Municipal a instalação de pontos para o descarte de vidro em 

locais específicos da cidade, dentre eles o Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, a fim de 
incentivar o reaproveitamento do material que é reciclável, porém, que em grande parte 
ainda é depositado junto ao lixo orgânico. 
 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 540/22, reitera o pedido ao Setor de Obras e Serviços Públicos para que faça o calçamento 

da rotatória do bairro Santa Cruz, a fim de sanar os problemas com mato alto que 
atrapalham a visão dos motoristas, conforme especifica. 
 
- 541/22, indica ao Prefeito Municipal a construção de um novo canil/gatil municipal, por 

meio da emenda parlamentar enviada pelo Deputado Estadual Cezar, no valor de               
R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o abrigo de animais abandonados, conforme especifica. 
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VAGNER BASTO 
Indicação: 
- 542/22, reivindica ao Prefeito Municipal que conceda a gratificação de final de ano, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), aos servidores municipais, em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados à comunidade descalvandese e, também, com intuito de 
aquecer a economia local. 
 

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, COM 

EMENDAS APRESENTADAS PELOS VEREADORES: 

 
- 107/22, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Descalvado para o exercício 

financeiro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – L.O.A.). Ressalta-se que todos os vereadores 
apresentaram emendas à Lei Orçamentária para 2023.  
 

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Após a votação das proposituras, será realizada a eleição para os cargos de Presidente, 
Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Descalvado para o biênio 2023/2024. 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 06 de fevereiro de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme preconiza o Regimento Interno. 
 
 


