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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
29ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 98/22, institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS) e dá outras providências. 
 
- 99/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valo R$ 841.309,65 (oitocentos e quarenta e um mil reais, trezentos e nove reais e sessenta 
e cinco centavos), que visa abranger a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para 
utilização de recursos de saldo remanescente do CFEM de exercícios anteriores e atenderá 
a contra partida dos Convênios Estaduais. 
  
II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 17/22, de autoria do Vereador Mir Valentim, institui no Município de Descalvado-SP o dia 
09 de julho como o “Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores – CAC” e suas 
atividades como atividades de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à 
situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do artigo 10 da Lei 
Federal nº 10.826 de 2.003, e dá outras providências. 
 

- 18/22, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, insere no Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Descalvado o “Dia dos Caminhoneiros”, a ser realizado, anualmente, no dia 
25 de julho. 

- 19/22, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, insere no Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Descalvado o “Dia do Atletismo Escolar”, a ser realizado, anualmente, no 
dia 1º de maio. 

- 20/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a criação do 
Programa Municipal Censo de Inclusão das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) e de seus familiares no âmbito do Município de Descalvado, e dá outras providências. 

- 21/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, institui, no âmbito do Município de 
Descalvado, a Campanha de Orientação e Conscientização sobre a Necessidade de 
Integração das Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no esporte, na forma 
que especifica. 

- 22/22, de autoria do Vereador Vagner Basto, reconhece e declara de utilidade pública 
municipal o “Centro de Convivência e Filantropia FRALUZ”. 

III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 

- 02/22, de autoria do Vereador Jacaúna Rodrigues de Lima, congratula o Sr. Geraldo Marini, 
o “Belga”, pela publicação do livro “Memórias de um Poeta”, um compilado das poesias que 
começou a escrever em 1959, com inspiração em suas vivências e, sobretudo, em sua 
esposa Nair Ravasi (in memoriam), conforme especifica. 
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IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicação: 
- 383/22, reitera ao Setor de Obras e Serviços Públicos pedido para construção de 
calçamento no entorno da área verde localizada no Bairro Campo Belo, como forma de 
evitar o crescimento do mato e o depósito de entulhos, que prejudicam o trânsito de 
pedestres e causam transtornos aos moradores daquela região. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicação: 
- 384/22, solicita ao Setor de Trânsito estudos visando à construção de rotatória na 
confluência da Rua Mário Joaquim Filla com a Avenida Independência, com o objetivo de 
disciplinar o trânsito naquele trecho onde o fluxo de veículos é intenso. 
 
MIR VALENTIM 
Requerimento: 
- 64/22, requer ao PROCON-SP que proceda a fiscalização no comércio descalvadense 
quanto à venda de cigarros eletrônicos, tendo em vista sua proibição pela ANVISA, uma vez 
que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar está relacionado com o aumento do risco 
de jovens ao tabagismo, potencial de dependência e diversos danos à saúde pulmonar, 
cardiovascular e neurológica. 
 
Indicação: 
- 385/22, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, 
anteprojeto de lei que dispõe sobre normas para a implantação e compartilhamento de 
infraestrutura de suporte e de telecomunicações no âmbito do Município de Descalvado, na 
forma que especifica. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicação: 
- 390/22, requer à Secretaria de Obras e Serviços Públicos que tome as medidas cabíveis 
junto à empresa que está prestando os serviços de recapeamento nas vias públicas do 
Município, para que se atentem ao nivelamento do asfalto, de modo que as valetas e 
sarjetas não fiquem profundas e dificultem o trânsito de veículos, conforme especifica. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 386/22, reivindica ao Secretário Municipal de Saúde que disponibilize senhas para 
atendimento na Unidade de Saúde da Família “José Ignácio Alonso”, situada no Alto da Boa 
Vista, com o objetivo de oferecer maior comodidade aos pacientes. 
 
- 387/22, solicita ao Poder Executivo que, por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, 
realize os serviços de elevação de valetas e, também, o nivelamento da sarjeta no trecho da 
Avenida Bom Jesus, que faz cruzamento com as Ruas José Quirino Ribeiro e 22 de Abril, 
evitando o acúmulo de água. 
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VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 388/22, indica ao Prefeito do Município, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos e ao 
Secretário de Agricultura que estudem conjuntamente a construção de um local apropriado e 
devidamente licenciado para a realização de compostagem com os restos da poda de 
árvores, para a posterior destinação aos pequenos agricultores e assentamentos rurais. 
 
- 389/22, sugere ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que institua 
na Prefeitura Municipal o Projeto “Descalvado sem Papel”, a fim de oferecer maior 
celeridade na execução dos trabalhos, além de gerar economicidade e demonstrar respeito 
ao meio ambiente. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 
 
 
 

ORDEM DO DIA 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, EM ÚNICA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 

- 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. 

 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 29 de agosto de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


