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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
38ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

TRIBUNA LIVRE 

 
- Antes do início desta Sessão Ordinária, a senhora Ana Carolina Brambilla Costa, 
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Descalvado, usará a Tribuna Livre 
da Câmara Municipal para apresentar formalmente o Conselho, assim como reforçar o 
importante papel da Casa da Democracia na regularização de repasse orçamentário para o 
Fundo Municipal de Cultura de Descalvado.  

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 112/22, dispõe sobre a alteração da Lei n.º 1.688, de 19 de agosto de 1997, que disciplina 
a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMUCRA, 
na forma que especifica. 
 
II - PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 29/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município a “Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à Doação de 
Cabelo a Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer”, conforme especifica. 
 
III - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 

- 09/22, de autoria do Vereador Argeu Donizetti Reschini, concede o Título de Cidadã 

Honorária de Descalvado à sra. Márcia da Silva Maria Marcial. 

 

IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 483/22, 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. 
 
- 484/22, solicita ao Secretário de Educação e Cultura a realização de palestras na Rede 
Pública Municipal de Ensino sobre o transtorno do espectro autista, para conscientização de 
alunos e professores, visando estratégias de acolhimento e inclusão dos autistas no 
ambiente escolar, conforme especifica. 
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ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicação: 
- 485/22, reivindica ao Prefeito Municipal de Descalvado melhorias na sinalização das 
estradas vicinais “Guilherme Scatena” e “José Perna Sobrinho”, bem como a instalação de 
guard rails nos pontos de curva acentuada. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicação: 
- 486/22, pede ao Poder Executivo sejam tomadas providências para o fechamento do 
prédio que abrigava a fábrica de Doces Zula, em razão de que o imóvel foi ocupado e tem 
sido usado, inclusive, para o consumo e tráfico de entorpecentes, causando transtornos a 
quem reside ou circula naquele entorno. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 497/22, solicita ao Poder Executivo a realização de um arrastão de limpeza nos bairros 
Jardim Albertina, São Cristóvão e Portal dos Coqueiros, com atenção especial para as 
Praças Antonio Assoni, Orlando Galetti e ruas adjacentes, conforme especifica. 
 
MIR VALENTIM 
Indicação: 
- 487/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor de trânsito a 
pintura de faixa amarela e a colocação de placas de sinalização, indicando a proibição do 
estacionamento de veículos na Rua Conselheiro Antonio Prado, em toda a parte frontal da 
EMEF “Coronel Tobias”, permitindo apenas o embarque e desembarque de passageiros, 
para maior segurança dos estudantes. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicação: 
- 488/22, pede ao Poder Executivo a realização de um censo de animais domésticos, a fim 
de obter subsídios para, posteriormente, estabelecer políticas e programas de bem-estar 
animal, conforme especifica. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 489/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Esportes, Lazer 
e Turismo a troca do gramado do campo de futebol do Ginásio de Esportes “Oswaldo 
Cardoso”, bem como a instalação de um sistema de irrigação, tendo em vista os períodos de 
seca e o uso frequente daquele espaço para a prática esportiva, a fim de que, 
constantemente, ofereça boas condições aos frequentadores. 
 
- 490/22, pede ao Prefeito do Município, senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao 
setor competente a limpeza e recuperação do canteiro central existente na Avenida Coronel 
Arthur Whitaker, nas imediações do Supermercado Galícia. 
 
- 491/22, indica ao Prefeito Municipal que determine à Secretaria de Planejamento, 
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a realização de operação tapa-buracos na Rua 
Fernando Villa, próximo ao cruzamento com a Avenida Lázaro Timótheo do Amaral, no 
Bairro Santa Cruz, em razão do elevado nível de deterioração do asfalto naquele trecho, 
comprometendo, inclusive, a segurança no trânsito. 
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REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 492/22, reivindica ao Setor Municipal de Trânsito que estude a viabilidade de tornar mão 
única de direção a Rua dos Biris, no Parque Morada do Sol, bem como a instalação de uma 
lombofaixa defronte da EMEF CAIC “Dr. Cid Muniz Barreto”, com intuito de disciplinar o 
trânsito naquela região por onde circulam os pais e alunos. 
 
- 493/22, solicita ao Poder Executivo a liberação de recursos financeiros para a realização 
de cirurgias que estão pendentes desde o início da pandemia de COVID-19, tais como 
bariátrica, hérnia e catarata, em prol da saúde dos pacientes que estão na fila de espera, 
conforme especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 494/22, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde que, em parceria com a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, iniciem um projeto para a 
construção de um centro de diagnóstico de imagem em nosso hospital, oferecendo exames 
de qualidade para nossos cidadãos e tornando nosso Município referência para outras 
cidades da região. 
 
- 495/22, solicita ao Poder Executivo que realize mutirão de limpeza e coleta de lixo e 
inservíveis em vias públicas e terrenos de todos os bairros da cidade. Pede, ainda, a 
promoção de uma campanha de conscientização quanto ao descarte consciente, conforme 
especifica. 
 
- 496/22, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
que façam uma ampla divulgação do Programa “Vidro é Vida”, o qual consiste no 
recolhimento do material para seu descarte adequado com contrapartida de doação de 
cestas básicas à população que contribui com o projeto. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 

ORDEM DO DIA 

 
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 
- 27/22, de autoria do Vereador Daniel Bertini, dispõe sobre a gravação e transmissão em 
áudio e vídeo das sessões de licitações públicas realizadas nos Poderes Executivo e 
Legislativo do Município. 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada em data e horário a serem definidos pelos 
vereadores, pois será ponto facultativo nos dias 31/10/2022 e 01/11/2022, e feriado nacional 
(Finados) no dia 02/11/2022. 
 
 


