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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
21ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 27 DE JUNHO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 61/22, dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Descalvado – SP, na 
forma que especifica. 
 
- 62/22, dispõe sobre a alteração do Artigo 10, §1º, da Lei n.º 3.867, de 28 de novembro de 
2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e do 
Fundo Municipal de Esportes e dá outras providências. 
 
- 63/22, institui o Plano de Mobilidade Urbana, define objetivos, políticas, visão estratégica, 
plano de ações e instrumentos técnicos para o desenvolvimento municipal e dá outras 
providências. 
 
II -  PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 

- 12/22, de autoria do Vereador Mir Valentim, institui o Programa e o Selo Empresa Parceira 
de Descalvado e dá outras providências. 

 
III -  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 05/22, de autoria do Vereador Mir Valentim, dispõe sobre a instituição do Projeto “Câmara 
Contra as Drogas” no âmbito do Poder Legislativo de Descalvado, que consiste em palestras 
para alunos da rede pública e particular do ensino fundamental e médio, instituições de 
ensino superior, associações, instituições, organizações não governamentais, entidades 
filantrópicas e afins, com a finalidade de conscientizá-los e orientá-los sobre os malefícios 
causados pelo uso de drogas ilícitas, conforme especifica. 
 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 279/22, reitera pedido ao Prefeito Municipal para a instalação de câmeras de 

vídeomonitoramento em pontos estratégicos do Município de Descalvado, como forma de 

intensificar a fiscalização e a segurança da nossa cidade, conforme especifica. 

 

- 280/22, reitera ao Prefeito Municipal pedido de 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.    
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- 281/22, requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social que envidem esforços junto às esferas estadual e federal, para a construção de mais 
casas populares em nosso Município, em prol das inúmeras famílias carentes que estão 
aguardando o benefício. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicação: 
- 295/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a instalação 
de brinquedos infantis e de aparelhos de academia ao ar livre na Praça Rosa Romantini, 
para lazer e entretenimento e, também, para a prática de atividades físicas, em prol dos 
inúmeros moradores que residem naquela região de nossa cidade. 
 
 

CARLINHOS TURMEIRO 
Indicações: 
- 282/22, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor municipal de trânsito a 
instalação, com urgência, de faixa de pedestres nas imediações da Escola “Thereza dos 
Anjos Puoli”, a fim de dar mais segurança aos estudantes na entrada e saída daquela 
unidade, e ao mesmo tempo contribuir com a educação no trânsito. 
 
- 283/22, reivindica ao Setor Municipal de Trânsito a instalação de redutor de velocidade na 
Avenida das Flores, próximo ao ponto de ônibus onde os pedestres, inclusive crianças, 
fazem a travessia da via e, portanto, faz-se necessário maior atenção naquele trecho, de 
modo que acidentes de trânsito possam ser evitados. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicações: 
- 284/22, reencaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, 
Anteprojeto de Lei que cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-estar Animal, no âmbito 
do Município de Descalvado, assegurando os cuidados com os animais de rua. 
 
- 285/22, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, e ao Secretário 
de Saúde, Sr. Wander Bonelli, a aquisição de um aparelho de eletroencefalograma para a 
Rede Municipal de Saúde, a fim de oferecer diagnósticos mais precisos e tratamentos 
adequados a pacientes com necessidades clínicas neurológicas. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 286/22, pede ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo que, neste ano de 2022, dê o 
nome de “Antonio Lastosa” à homenagem que será realizada aos motoristas no dia de São 
Cristóvão, após a tradicional procissão que percorre as ruas de nossa cidade, em 
reconhecimento a esse filho de nossa terra que exerceu a profissão de caminhoneiro por 
mais de 40 anos, conforme especifica. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicação: 
- 287/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine aos setores competentes a 
retirada de tocos de árvore defronte à residência nº 806, na Rua das Violetas, bem como a 
execução dos serviços de tapa-buraco no mesmo quarteirão, atendendo aos anseios dos 
moradores do Bairro Parque Morada do Sol. 
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MIR VALENTIM 
Indicação:  
- 288/22, indica ao Poder Executivo a liberação de recursos financeiros visando à aquisição 
de um caminhão prancha para o transporte de equipamentos e maquinários pesados até a 
área rural, onde grande parte dos serviços são executados, evitando o desgaste das 
máquinas, conforme especifica. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicação: 
- 296/22, sugere ao Poder Executivo Municipal a construção de prédio para abrigar o Corpo 

de Bombeiros em Descalvado, em área pertencente ao Município, situada no Bairro Alto da 

Boa Vista, com toda a estrutura necessária para sediar a unidade que, certamente, trará 

maior segurança aos moradores de nossa cidade. 

 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 289/22, sugere ao Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento a 
formalização de parceria com o Sebrae-SP, a fim de oferecer aos agricultores de 
Descalvado a ferramenta “Produza Fácil”, para apoiar o planejamento da produção agrícola, 
de modo a atender às demandas do mercado consumidor e melhorar a lucratividade. 
 
- 290/22, indica à Secretaria Municipal de Saúde a implantação do atendimento por 
telemedicina, para casos em que essa modalidade - que cresceu durante a pandemia - se 
faça viável, a fim de facilitar o acesso dos cidadãos à assistência à saúde, sem que tenham 
de sair de suas casas. 
 
- 291/22, pede à Secretaria Municipal de Saúde que viabilize a aquisição de “óculos 
inteligentes”, capazes de ajudar pessoas cegas ou com problemas de visão a terem mais 
autonomia em suas rotinas diárias. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 292/22, requer à Prefeitura Municipal estudos objetivando à interligação da Rua Dr. Hugo 
Pereira de Abreu, no Jardim Albertina, com a Rua Abílio Paludetti, no Bairro Recanto dos 
Ipês II, facilitando a circulação entre essas duas regiões de nossa cidade. 
  
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 45/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo e à Diretora de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal que façam um levantamento dos cargos de maior relevância para a 
continuidade dos serviços de atendimento à população, uma vez que atualmente somente 
um funcionário vem exercendo a função, conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 293/22, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde a contratação de médicos 
pediatras para a Rede Municipal de Saúde, com o objetivo de suprir a demanda de 
atendimentos, sobretudo nos períodos de férias de alguns profissionais, quando algumas 
unidades de saúde ficam sem o especialista para atender às crianças. 
 
- 294/22, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos que 
tome as medidas cabíveis no sentido de dotar de iluminação pública toda a extensão da 
Avenida Antonio Fregonese, popularmente conhecida como “Reta”, para a segurança das 
pessoas que por lá residem e transitam. 
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GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 
 

ORDEM DO DIA 

 
MOÇÕES DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 
- 02/22, de autoria do Vereador Vagner Basto, manifesta aplausos e reconhecimento à 
SICOOB CREDIGUAÇU por seus 30 anos de fundação, numa trajetória de franco 
crescimento marcada pela força do cooperativismo, pela credibilidade e por serviços 
diferenciados, fomentando assim o desenvolvimento regional e impactando de modo 
benéfico a vida de toda nossa população. 
 
- 05/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta sinceros aplausos aos 
integrantes da Associação de Motociclistas Insanos Moto Clube, pela participação na 
campanha de doação de sangue na Santa Casa de São Carlos, em mais um gesto de amor 
ao próximo, dentre os inúmeros trabalhos sociais que demonstram o espírito altruísta do 
grupo. 

 
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 10/22, de autoria do Vereador Vagner Basto, denomina “Humberto Vanderlei de Morais” a 
atual Rua Projetada I, da área designada como “Granja New Orleans”, no Município de 
Descalvado. 
 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 
- 13/21, de autoria do Vereador Daniel Bertini, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Deputado Federal Ricardo Silva. 
 
- 04/22, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede Título de Cidadão Honorário de 
Descalvado ao Deputado Estadual e atual Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, Sr. Carlos Eduardo Pignatari. 

 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 04 de julho de 2.022, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


