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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
34ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
- Convite da APAE de Descalvado para prestigiar a exposição de atividades temáticas e 
artesanais construídas pelos alunos/assistidos, que será realizada de 26 a 30 setembro, das 
09:00 às 10:30 horas. 
 
II – VETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEITURA NESTE 
EXPEDIENTE: 

 

- Veto integral ao Projeto de Lei nº 17/22, de autoria do Vereador Mir Valentim, que 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 2003, e dá outras providências.  

 
III - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 

- 25/2022, de autoria do Vereador Mir Valentim, insere no Calendário Oficial de Eventos do 
Município de Descalvado o “Dia Municipal de Combate ao Cigarro Eletrônico”, a ser 
realizado, anualmente, no dia 31 de maio. 

 
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 435/22, reitera pedido à Secretaria de Educação e Cultura para que promova cursos de 
cuidadores de crianças com TEA - Transtorno do Espectro Autista, com o objetivo de formar 
profissionais capacitados a trabalhar com os cuidados relacionados à criança: desde a rotina 
diária de alimentação, higiene e locomoção até as atividades relacionadas ao 
desenvolvimento do sistema cognitivo e da sociabilidade. 
 
- 436/22, indica à Prefeitura Municipal que viabilize o passeio no “trenzinho” de forma gratuita 
para o público infantil, com o objetivo de levar alegria às crianças cujas famílias não 
possuem condições financeiras para arcar com esta despesa, conforme especifica. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicação: 
- 437/22, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, 
Anteprojeto de Lei que institui o Programa de Incentivo Econômico Descalvadense - 
PROINDEDE e dá outras providências. 
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MIR VALENTIM 
Indicação: 
- 438/22, solicita ao Prefeito Municipal a aplicação dos recursos financeiros destinados por 
meio de emendas impositivas dos Vereadores desta Casa de Leis, para a reforma do 
telhado do prédio público que abriga a sede da Polícia Militar de Descalvado. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicação: 
- 443/22, pede ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, que viabilize a 
construção de uma sala para a realização de aulas de dança e de ginástica no espaço 
existente ao lado da Academia da Terceira Idade, localizada no complexo do Ginásio de 
Esportes “Oswaldo Cardoso”. 
 
 

MARCELO FIGUEIREDO 
Requerimento: 
- 67/22, requer à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a realização do serviço de 
poda de bambuzal existente na Rua B, no Jardim São Francisco, uma vez que os bambus 
estão atingindo a rede elétrica e, especialmente, nos dias de vento oferecem riscos de 
acidentes e instabilidade no fornecimento de energia. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 439/22, solicita ao Setor Municipal de Trânsito que viabilize a ampliação das vagas para o 
estacionamento de motos na Rua Cel. Arthur Whitacker, defronte à Praça “Jardim Velho”, 
com o intuito de atender à demanda na região central da cidade, conforme especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 440/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de conceder 
aumento salarial aos funcionários do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, em 
virtude do acúmulo de funções do recém-inaugurado posto do “Sebrae Aqui”, bem como em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados à nossa população. 
 
- 441/22, reivindica ao Poder Executivo, através da COMUTRAN – Comissão Municipal de 
Trânsito que promova campanha de conscientização sobre os riscos do trânsito de bicicletas 
na contramão, em benefício da segurança dos ciclistas e, também, dos condutores e 
passageiros de veículos que circulam pelas vias. 
 
- 442/22, indica ao Prefeito Municipal que, conjuntamente com as Secretarias Municipais de 
Obras e Serviços Públicos e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, promova os 
trabalhos de revitalização de todas as praças, com a devida limpeza e manutenção da 
iluminação destes logradouros. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 
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ORDEM DO DIA 

 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 

- 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. 

 
 

MOÇÕES DE APOIO E RECONHECIMENTO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 
- 06/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta sinceros aplausos ao 
ASILAR – Asilo e Lar Evangélico das Assembleias de Deus, denominado “Lar Redenção”, 
localizado em Descalvado, pela manutenção da unidade assistencial de amparo a idosos 
carentes, conforme especifica. 
 
- 07/22, de autoria do Vereador Luiz Antonio do Pinho, expressa aplausos e reconhecimento 
aos servidores que compõem a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento pelos relevantes serviços prestados à população local. 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 03 de outubro de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme preconiza o Regimento Interno. 
 


