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

5ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PAUTA DA SESSÃO DE 07 DE MARÇO DE 2.022 

(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Termo de Colaboração celebrado entre o Município de Descalvado e a Associação 
dos Médicos Veterinários e Zootecnistas de Descalvado – AMVZD – à disposição dos 
Senhores Vereadores e a quem possa interessar. 
 
- Ofício SMS 131/22, do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Wander Bonelli, 
encaminhando cópia do Convênio 03/2022, cujo objetivo é realizar cirurgias eletivas, 
na modalidade de mutirão de média complexidade, visando diminuir a demanda 
reprimida existente no Município conforme dimensionamento no Plano de Trabalho, 
seguindo a metodologia utilizada pela Portaria GM n.º 1294, de 25 de maio de 2017, 
Portaria 2895, de 12 de setembro de 2018 e Portaria 992/GM/MS, de 28 de 
dezembro de 2017, bem como no que couber a Portaria n.º 1733, de 28 de junho de 
2021 e em conformidade com a Lei 8.666/93 art.116. Convênio celebrado com a 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. 
 
II – PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA A CONSIDERAR DE 
DELIBERAÇÃO: 
 
- 01/22, dá nova redação à alínea “b” do inciso V do Artigo 38 da Lei Orgânica do 
Município de Descalvado, de modo a possibilitar a devolução antecipada do 
duodécimo da Câmara Municipal à Prefeitura, por decisão da Mesa Diretora, 
independentemente de requerimento do Poder Executivo, conforme especifica. 
 
III – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 13/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, 
no valor de R$ 120.636,00 (cento e vinte mil, seiscentos e trinta e seis reais), que 
visa abranger a Secretaria de Saúde. 
 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 59/22, reitera pedido ao Prefeito Municipal para a concessão de aumento no auxílio 
alimentação dos servidores públicos municipais, levando em consideração a inflação 
sobre os produtos e o impacto na renda das famílias. 
 
- 60/22, solicita ao Prefeito Municipal a adoção de medidas visando à instalação de 
uma base do Corpo de Bombeiros na cidade de Descalvado, a fim de oferecer mais 
segurança aos nossos cidadãos.   
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- 61/22, pede ao Prefeito Municipal esforços junto ao Governo do Estado de São 
Paulo para adesão ao Programa "Frente de Trabalho”, a partir do qual é possível 
contratar mão-de-obra para a realização de atividades como limpeza, conservação e 
manutenção de órgãos públicos, dando uma oportunidade de emprego àqueles que 
necessitam. 
 
DANIEL BERTINI: 
Indicações: 
- 62/22, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, 
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a dispensa de parte da jornada de trabalho de 
servidores que forem genitores, cônjuges, curadores ou responsáveis legais, a 
qualquer título, por pessoa com deficiência, conforme especifica. 
 
- 63/22, solicita ao Poder Executivo, por meio das Secretarias de Obras e Serviços 
Públicos e de Agricultura, que providenciem os serviços de limpeza e reparos na 
Praça Nossa Senhora do Belém, a “Praça Matriz”, bem como a substituição das 
lâmpadas queimadas, para maior comodidade e segurança da população que 
frequenta o local. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Requerimentos: 
- 11/22, solicita à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH que 
envie a esta Casa de Leis um relatório pormenorizado dos investimentos que foram 
realizados para a melhoria dos serviços de fornecimento de água e tratamento de 
esgoto, do período de janeiro de 2021 até a presente data. 
 
- 12/22, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini que, 
dentro dos prazos legais, envie a esta Casa de Leis, listagem contendo todos os 
imóveis alugados pela Prefeitura Municipal para o funcionamento de órgãos públicos, 
bem como valores pagos mensalmente por cada um deles. 
 

JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
- 64/22, solicita ao Prefeito Municipal que determine à Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos a execução dos serviços de recapeamento asfáltico na Rua Luiza Pinese 
Bortoletto, nas proximidades do n.º 219, tendo em vista que os buracos e a lama vêm 
causando insegurança e muitos transtornos aos moradores daquela região. 
 
- 65/22, reivindica ao Poder Executivo, que determine ao setor fiscalizatório, a 
notificação do proprietário dos lotes particulares situados na Rua Emílio Belli, no 
Parque Universitário, para que proceda com urgência a limpeza e capinação do mato, 
em benefício da saúde pública. 
 
- 66/22, pede ao Prefeito Municipal providências com relação ao escoamento de 
águas pluviais no loteamento Parque Residencial Luigina, em virtude dos danos 
causados às chácaras e residências, devido à falta de caixas de contenção e ao 
desnível das vias.  
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JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Requerimento: 
- 06/22, requer à Prefeitura Municipal cópia integral do processo n.º 2021/003457, 
empenho n.º 009586, referente à contratação de empresa para execução das obras 
de fechamento do prédio da CEI “Zuleika Apparecida Facchin”, situada no Parque 
Milênio. 
 
Indicação: 
- 67/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, maior 
agilidade na execução do projeto de reparos no telhado da secretaria da EMEF 
“Coronel Tobias” que está tomada por infiltrações e vêm causando transtornos aos 
funcionários da escola e, ainda, prejudicando a conservação do patrimônio histórico e 
cultural da nossa cidade. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 68/22, pede ao Poder Executivo a realização de obras visando à captação de água 
e abastecimento do assentamento rural “21 de dezembro”, localizado às margens da 
Vicinal Guilherme Scatena, conforme especifica. 
 
- 69/22, indica ao Poder Executivo que, juntamente com o Setor de Trânsito, avalie a 
criação de um acesso no canteiro que separa as duas vias da Rua Cel. Manoel 
Leme, defronte à empresa “Cimenforte”, de modo a facilitar a entrada e saída de 
caminhões e, sobretudo, evitar acidentes de trânsito naquele trecho. 
 

- 70/22, requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que realizem estudos visando restaurar 
e cercar o coreto da “Praça da Matriz”, de modo a não descaracterizá-lo e também de 
valorizar este que é um dos principais logradouros públicos de nosso Município.  

  
MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 
- 07/22, requer ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini que, no 
tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis cópia do contrato existente entre a 
Prefeitura do Município de Descalvado e a Empresa Realidade Transportes e 
Turismo, alusivo ao último processo licitatório para a concessão do transporte 
coletivo urbano, conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 71/22, solicita ao Prefeito do Município e à Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a realização de operação tapa-buracos 
na Rua Bezerra Paes, especialmente, no trecho situado na região central, dadas as 
condições ruins do asfalto nesta importante via de nossa cidade. 
 
- 76/22, reivindica ao Prefeito do Município que determine ao setor competente os 
serviços de limpeza e capinação da rotatória existente na confluência das Rua 
Maestro Francisco Todescan e Avenida Independência, defronte ao Centro 
Automotivo Papaléguas, uma vez que as condições ruins oferecem riscos ao 
condutores de veículos que transitam pela região. 
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REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Requerimentos: 
- 08/22, requer à Prefeitura Municipal de Descalvado informações a respeito do 
contrato firmado com a empresa Jardina Plantas e Serviços Ltda. EPP para a 
execução dos serviços de limpeza pública em nossa cidade, referente aos anos de 
2021 e 2022, conforme especifica. 
 
- 09/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, sr. Antonio Carlos Reschini, 
informações sobre o transporte do lixo orgânico para o aterro sanitário de Guatapará, 
tais como o envio de notas fiscais, pesos e valores referentes às viagens, conforme 
especifica. 
 
Indicação: 
- 73/22, solicita ao Executivo Municipal que providencie, com urgência, a aquisição de 
asfalto quente para a realização dos serviços de recapeamento nas vias públicas do 
Município, mediante a situação precária de algumas regiões, tais como a parte baixa 
do Bairro Parque Morada e Sol e Bosque do Tamanduá, conforme especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 10/22, requer ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Educação e Cultura 
informações no tocante ao transporte escolar que não está abrangendo a região da 
Chácara Pantanal, em prejuízo dos alunos que ali residem. 
 
Indicações: 
- 74/22, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo 
esforços visando à instalação de aparelhos de academia ao ar livre na área pública 
situada no Bairro São Sebastião, ao lado da Unidade de Saúde “Benedicto de Arruda 
Oliveira”, oferecendo um espaço adequado para a realização de atividades físicas 
aos moradores daquela região. 
 
- 75/22, pede ao Prefeito Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, que realize o recapeamento asfáltico das vias do Bairro Bosque do 
Tamanduá, em virtude da precariedade do asfalto, que vem prejudicando o trânsito 
de veículos e a segurança dos transeuntes. 
 
 

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 03 de março 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 14 de março de 2.022, segunda-
feira, com início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


