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          Câmara Municipal de Descalvado 
                  Casa da Democracia 

 
18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

7ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PAUTA DA SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2.022 

(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIEBRAÇÃO: 
 
- 05/22, de autoria do Vereador Marcelo Figueiredo, institui o Programa de Prevenção à 
Depressão no âmbito da rede pública de ensino do Município de Descalvado, na forma que 
especifica. 
 
II - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 92/22, solicita ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de disponibilizar banheiros 
para os frequentadores da Praça Barão do Rio Branco, o “Jardim Velho”, inclusive para os 
passageiros que aguardam o transporte público no local, conforme especifica. 
 
- 93/22, reivindica ao Poder Executivo e ao Setor Municipal de Trânsito que viabilizem a 
colocação de semáforo no cruzamento da Avenida Bom Jesus com a Rua Dr. Cândido 
Rodrigues, visto que o tráfego de veículos e pedestres é intenso naquela região e, por 
consequência, perigoso. 
 
ARGEU RESCHINI E MIR VALENTIM 
Indicação: 
- 94/22, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, 
Anteprojeto de Lei que institui serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, 
denominado “Tarifa Zero”, de modo que a população seja beneficiada com transporte 
coletivo gratuito, na forma que especifica. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicação: 
- 95/22, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação e Cultura a concessão de 
reajuste salarial aos professores da rede pública municipal de ensino, no percentual de 
33,24%, conforme anunciado pelo Governo Federal, por meio dos recursos do FUNDEB. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 96/22, solicita ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, 
Obras e Serviços Públicos a adoção de medidas no sentido de realizar um diagnóstico 
situacional do Município de Descalvado, identificando seus pontos fortes e fracos, ameaças 
e oportunidades, as potencialidades e vocação econômica do Município, para posterior 
criação de planejamento estratégico visando atrair investidores e empresas para a cidade, 
tendo por objetivo principal o desenvolvimento econômico local, gerando emprego e renda à 
população, além de robustecer a arrecadação de impostos, em benefício da coletividade em 
geral. 
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JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
- 97/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine a reconstrução do calçamento 
defronte à residência n.º 1400, na Rua Pará, tendo em vista os estragos que foram 
ocasionados pela queda de uma árvore, causando muitos prejuízos aos moradores do local. 
 
- 98/22, pede ao Setor Municipal de Trânsito a colocação de sinalização de “PARE” 
obrigatório no cruzamento da Rua Bezerra Paes com a Avenida Independência, haja vista 
que muitos motoristas fazem a travessia direto, situação que pode levar a sérios acidentes 
de trânsito, conforme especifica. 
 
- 99/22, reivindica ao Poder Executivo que dê maior atenção à sinalização das vias públicas 
que estão em obras, dentre elas a Rua Presidente Kennedy, na esquina da Câmara 
Municipal, tendo em vista que a liberação do local foi realizada antes do término da obra, o 
que resultou em acidente envolvendo motociclista. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 100/22, indica ao Poder Executivo, por meio do setor competente, a realização de um 
levantamento dos pontos de verificação de água e esgoto – PVs que estão abaixo do nível 
do asfalto e a devida elevação dos mesmos, como forma de evitar acidentes e prejuízos aos 
condutores de veículos, conforme especifica. 
 
- 101/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo, por meio da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, o recapeamento asfáltico das Ruas Antônio Luiz Marcos, Anacleto Pozzi e José 
Antônio Lazarini, no Recanto dos Ipês I, atendendo aos anseios dos moradores daquele 
bairro. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 102/22, pede ao Prefeito Municipal que notifique à CPFL – Companhia Paulista de Força e 
Luz e as empresas de telefonia e internet para que façam a manutenção e tensionamento da 
fiação na Rua Paula Carvalho, em frente à residência n.º 157 e ao estabelecimento Júnior 
Vidros, em virtude do risco de acidentes naquela região. 
 
- 103/22, reivindica ao Poder Executivo que determine ao setor competente a retirada dos 
sonorizadores de trânsito, conhecidos como “tartarugas”, situados no trecho da Juvenal 
Pozzi, próximos à rotatória da Avenida Descalvado, tendo em vista que estão 
completamente destruídos e com pontas, sendo um risco para os veículos que por lá 
transitam. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 104/22, indica ao Setor Municipal de Trânsito o aumento da pintura de faixa amarela no 
cruzamento da Rua Cel. Manoel Leme com a Rua Madre Cecília, na esquina da “ACID”, 
possibilitando a conversão de veículos longos com maior segurança, principalmente os 
ônibus escolares que fazem o transporte dos alunos da EMEF “Padre Orestes Ladeira”, 
conforme especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 14/22, requer ao Prefeito Municipal, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e 
Procuradoria Geral do Município que enviem a esta Casa de Leis cópia reprográfica integral 
da notificação do Ministério Público do Estado de São Paulo à Prefeitura Municipal, 
estabelecendo o prazo de 30 dias para o início da retirada do acúmulo de lixo localizado na 
área da Fazenda São Francisco. 
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Indicação: 
- 105/22, pede ao Prefeito Municipal esforços para a realização dos serviços de 
recapeamento em todas as vias públicas do Parque Morada do Sol, tendo em vista a 
carência de melhorias no pavimento asfáltico daquele bairro, conforme especifica. 
 

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 17 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 28 de março de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


