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           Câmara Municipal de Descalvado 
Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
46ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.021 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

 
I – VETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEITURA NESTE EXPEDIENTE: 
 
- Veto integral ao Projeto de Lei n.º 58/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, 
que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista e dá outras providências.  
 
II – PROJETO S DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 153/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotação orçamentária, no 
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, 
destinando-se às despesas da Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Descalvado, para o mês de dezembro, inclusive o pagamento do 13º salário. 
 
- 154/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotação orçamentária, no 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, considerando 
o pagamento de contas telefônicas, incluso o pacote de comunicação de dados. 
 
- 155/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotação orçamentária, no 
valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que visa abranger a Secretaria de Educação, 
destinando-se ao pagamento de contas telefônicas. 
 
- 156/21, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílios e subvenções sociais, na 
forma que especifica e dá outras providências. 
 
- 157/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotação orçamentária, no 
valor de R$ 34.908,84 (trinta e quatro mil, novecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), 
que visa abranger a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, 
destinando-se ao pagamento de serviços de iluminação pública de contas unificadas. 
 
- 158/21, autoriza o Poder Executivo transferir concessão de direito de uso de bem público 
municipal com fins a doação e autoriza a alienação da área compromissada da empresa 
“Expresso Descalvado Transportes EIRELI” para a empresa “Descalvado Express Transportes 
LTDA”, na forma especifica. 
 
- 159/21, dispõe sobre a alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipal, para o exercício de 2022, e dá outras providências que especifica. 
 
- 160/21, dispõe sobre alteração da Lei Municipal n.º 4.576, de 12 de maio de 2021, que 
autorizou a Prefeitura Municipal a conceder subvenção econômica para o custeio do transporte 
coletivo de modo a manter a modicidade da tarifa cobrada aos usuários do serviço público, 
conforme especifica. 
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- 161/21, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotação orçamentária, no 
valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que visa abranger a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, destinando-se a aquisição de veículo, conforme pregão n.º 092/2021. 
 
III – MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 06/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula a Primeira Dama Michelle 
Bolsonaro pela atuação em prol da comunidade surda, com ações de incentivo ao uso da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS), fundamental para que as pessoas com deficiência auditiva tenham 
um convívio cada vez mais acessível na sociedade, conforme especifica. 
 
- 07/21, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta efusivas congratulações ao 
Excelentíssimo Dr. André Mendonça pela sua aprovação ao cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, a mais alta corte judiciária do País, em razão de sua trajetória brilhante e 
consolidada a favor da justiça brasileira, conforme especifica. 
 
IV – MOÇÕES DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 23/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta aplausos e reconhecimento à 
Associação Comercial e Industrial de Descalvado - ACID pela notória classificação em 2º lugar em 
prêmio realizado pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo – FACESP, 
pelo excelente desempenho no atendimento às necessidades de seus associados, colaboradores, 
fornecedores, sociedade e parceiros. 
 
- 24/21, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, manifesta aplausos e reconhecimento ao 
Sr. Sebastião Carlos Schiavo pelos mais de 40 anos dedicados ao serviço público e por sua 
trajetória como corredor, marcada pela garra e dedicação, tendo levado consigo o nome de 
“Descalvado” a muitos pódios, sendo um exemplo de determinação para todos nós. 
 
V - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicação: 
- 699/21, sugere à Prefeitura Municipal a circulação do “trenzinho” para entreter o público 
infantil neste final de ano, haja vista que é um veículo aberto e, com os devidos cuidados, podem 
ser adotadas as medidas de distanciamento social a fim de evitar a propagação de Covid-19, com 
o objetivo de levar alegria às nossas crianças. 
 
CARLINHOS TURMEIRO 
Indicações: 
- 700/21, reivindica à Prefeitura Municipal, mais uma vez, que estude a possibilidade do retorno 
do Programa “Café da Manhã Solidário”, oferecendo refeição de qualidade aos trabalhadores da 
área rural. 
 
- 701/21, reitera pedido ao Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Saúde para que voltem 
os atendimentos médicos noturnos nas Unidades de Saúde da Família dos bairros, oferecendo à 
população que trabalha durante o dia a oportunidade de cuidar da saúde, conforme especifica. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimentos: 
- 110/21, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde que enviem a esta 
Casa de Leis os empenhos e notas fiscais relativos a peças e serviços de manutenção na frota da 
saúde, do mês de dezembro do corrente exercício. 
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- 111/21, solicita ao Secretário de Saúde do Município e ao Provedor da Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Descalvado que enviem a esta Casa de Leis a relação dos médicos 
designados para ficar de sobreaviso nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, bem 
como o valor recebido por cada um deles referente aos serviços prestados. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicação: 
- 702/21, pede ao Setor Municipal de Trânsito que estude a viabilidade de mudar o sentido de 
direção da Rua Orderigo Gabrielli, no trecho que compreende as Ruas Pedro de Alcântara 
Camargo e Vinte e Oito de Fevereiro, onde está localizada a EMEI “Monsenhor José Canônico”, de 
modo que as crianças que vão à escola de ônibus possam fazer o embarque e desembarque 
diretamente na calçada, de forma mais segura. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicação: 
- 703/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a revitalização dos vestiários 
do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, para que atendam ao público adequadamente não 
somente durante as atividades esportivas, mas nos inúmeros eventos que são realizados no local. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 

Indicações: 

- 704/21, solicita ao setor competente da Prefeitura Municipal que realize o reparo do 

pavimento asfáltico na Rua XV de Novembro, defronte à Academia “Superação”, evitando que os 

buracos fiquem maiores devido às chuvas intensas, muito comuns nesta época do ano. 

 

- 705/21, pede ao Poder Executivo que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adote as 

medidas cabíveis de gestão para não haver atraso na entrega de medicamentos já adquiridos, 

tomando as devidas providências quanto ao responsável pela falta de pontualidade nestas 

remessas. 

 

- 706/21, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que 

determine ao setor competente a construção de uma valeta no cruzamento da Rua Roque 

Francisco com a Rua Anselmo Dupas, para o correto escoamento das águas neste trecho, de 

forma a evitar a abertura de buracos no leito das vias. 

 

REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 

Indicação: 

- 707/21, indica ao Poder Executivo, por meio do setor competente, que faça a colocação de 

canaletas ou cortes no asfalto para o escoamento das águas pluviais, no cruzamento da Rua João 

Vendramini com a Rua Vicente Talarico, no Bairro Jardim Colonial. 

 

VAGNER BASTO 

Requerimento: 

- 112/21, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, 

Obras e Serviços Públicos que realizem a alteração da emenda impositiva destinada a esta pasta 

no ano de 2020, para a Secretaria de Assistência Social, para a compra de equipamento de som 

furtado do Centro Espírita “Seara de Luz”. 
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Indicações: 

- 708/21, indica ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Educação e Cultura 

que façam o repasse das sobras do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica a todos os professores do Município, a exemplo do que foi feito pelo Estado de 

São Paulo. 

 

- 709/21, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e 

Serviços Públicos a realização de estudos acerca da viabilidade da construção de uma “alça de 

acesso” ou rotatória ao Parque Milênio, tendo em vista o grande fluxo de veículos que circula 

naquela localidade e o elevado risco de acidentes. 

 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 

De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 

- 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”. 

 

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 

- 140/21, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem público municipal com fins 

a doação à empresa “MM Descalvado Comércio de Sucatas LTDA”, na forma que especifica. 

 

- 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. 

 
 

COMUNICADO 

 

- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 7 de fevereiro de 2.022, segunda-feira, com 

início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 

- A Câmara Municipal convida a todos para participarem da Solenidade de entrega de Títulos de 

Cidadão Honorário de Descalvado, no dia 14 de dezembro, terça feira, com início às 19:30 horas. 

 

- Este Poder Legislativo deseja a todos(as), de coração, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo! 

 


