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          Câmara Municipal de Descalvado 
                  Casa da Democracia 

 
18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PAUTA DA SESSÃO DE 28 DE MARÇO DE 2.022 

(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 17/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor R$ 10.171,83 (dez mil, cento e setenta e um reais e oitenta e três centavos), que visa 
abranger o Fundo Municipal de Segurança Pública – FMSP, em atendimento ao 
requerimento do Vereador Vagner Basto, para alteração de emenda impositiva. 
 
- 18/22, dá nova redação ao artigo 3º, inciso III, da Lei Municipal n.º 2.032/2000, que dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal Antidrogas – COMAD. 
 
- 19/22, autoriza o Poder Executivo conceder de direito de uso de bem público municipal 
com fins a doação à empresa “MM Descalvado Comércio de Sucatas Ltda.”, na forma que 
especifica. 
 
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIEBRAÇÃO: 
 
- 06/22, de autoria do Vereador Ismael Franceschini, denomina "José Alcides Tessarin” a 
quadra poliesportiva do CLT do bairro Santa Cruz, no Município de Descalvado-SP. 
 
III – MOÇÃO DE APELO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 01/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta apelo ao Sr. José Luiz 
Pavanelli, superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, pedindo-lhe providências 
urgentes para que a nova agência da Caixa Econômica Federal de Descalvado, inicie suas 
atividades em benefício da população, visto que há tempos as obras foram concluídas e não 
há informação sobre a sua inauguração e funcionamento. 
 
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 106/22, solicita ao Secretário de Educação e Cultura, Prof.º Marco Antonio Pratta, que 
estude a viabilidade de disponibilizar um profissional de apoio às crianças com autismo 
matriculadas nas creches ou Centros de Educação Infantil de Descalvado, assegurando-lhes 
o pleno desenvolvimento desde o início da primeira etapa da educação. 
 
- 107/22, solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que estude a viabilidade 
de criar mais uma vaga para o cargo de Diretor Municipal de Saúde, para suprir a demanda 
da Secretaria, conforme especifica. 
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DANIEL BERTINI 
Requerimento: 
- 15/22, requer ao Chefe do Poder Executivo informações no tocante à contratação de 
médico veterinário, por meio de concurso público, para a implantação do SISB - Sistema 
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal no Município de Descalvado, 
conforme especifica. 
 
Indicações: 
- 108/22, requer ao Executivo Municipal a instalação, com urgência, das placas com a 
nomenclatura das ruas, tendo em vista que muitas vias não possuem identificação e outras 
estão completamente degradadas, o que dificulta a localização de endereços, afetando, 
sobretudo, os serviços de entrega. 
 
- 109/22, solicita ao Prefeito Municipal, juntamente com a SELT e a Diretoria de Cultura que, 
pautados na flexibilização das medidas de prevenção à COVID-19, promovam eventos 
voltados ao lazer e entretenimento da população, com atrações musicais e artísticas, a fim 
de movimentar a economia e o setor cultural que foi muito afetado pela pandemia. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Requerimento: 
- 17/22, requer à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e à Secretaria de Educação e 
Cultura que informem a este Legislativo o que foi feito e quanto foi investido em ações 
voltadas ao esporte e à cultura, nos últimos cinco anos, nos bairros Jardim Albertina, 
Ricardo César, Portal Dos Coqueiros, São Cristóvão, Parque Milênio e Vitória. 

 
Indicação: 
- 121/22, indica ao Prefeito Municipal a adoção de medidas visando a limpeza e a capinação 
do mato no entorno do incubatório, localizado na Avenida Antonio Garbuio, no Bosque do 
Tamanduá, em benefício da saúde e segurança pública. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Indicações: 
- 110/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, o calçamento no 
entorno da área verde existente no Recanto dos Ipês I, visto que o local tem sido muito 
utilizado para a prática de atividades esportivas e de lazer pelos moradores do bairro. 
 
- 111/22, solicita ao Prefeito Municipal, por meio do setor de trânsito, que realize a pintura de 
faixas de pedestres em todos os cruzamentos da Avenida Bom Jesus, com o intuito de 
oferecer maior segurança aos transeuntes durante a travessia da via. 
 
LUIZ ANTONIO DO PINHO 
Indicações: 
- 112/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que envide esforços no sentido de realizar 
o calçamento do passeio público das áreas institucionais da Prefeitura Municipal, como 
forma de melhorar a mobilidade urbana, oferecendo maior segurança aos pedestres. 
 
- 113/22, sugere ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que avalie a 
possibilidade de pintar todas as escolas municipais com tinta que protege contra o mosquito 
da dengue e outros insetos, a fim de preservar a saúde de nossos estudantes, conforme 
especifica. 
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MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 114/22, pede à Secretaria de Obras e Serviços Públicos a execução de reparos no 
pavimento e no bueiro existente anexo à rotatória localizada na confluência das Ruas 
Coronel Arthur Whitaker, Maestro Francisco Todescan e Avenida Independência, visto que 
um veículo pesado causou danos e a iminência de acidentes é preocupante, dado o elevado 
fluxo naquele local. 
 
- 115/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que 
determine ao setor competente a realização de operação tapa buracos na Avenida Hilário da 
Silva Passos, defronte à Universidade Brasil, tendo em vista a deterioração do pavimento no 
local. 
 
- 122/22, sugere ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a criação de 
um bicicletário na Praça São Benedito e um no “Jardim Velho”, em razão do intenso 
movimento nestes logradouros públicos e a fim de estimular o uso da bicicleta como meio de 
transporte. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Requerimento: 
- 16/22, requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que passe a atender aos 
moradores do Parque Universitário II, realizando a entrega de correspondências em suas 
residências, visto os transtornos que os moradores vêm enfrentando em decorrência da falta 
do serviço. 
 
Indicações: 
- 116/22, requer ao Setor Municipal de Trânsito que avalie, com urgência, a instalação de um 
semáforo no cruzamento da Rua Coronel Tobias com a Rua José Bonifácio e também que 
reforce a sinalização do solo, a fim de conferir mais segurança ao trânsito naquela região. 
 
- 117/22, solicita ao Setor Municipal de Trânsito que implemente melhorias na sinalização do 
bairro Alto do São Miguel, especialmente, no cruzamento da Avenida Independência com a 
Rua Antonio Botaro, conforme especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 118/22, indica ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, a 
realização de concurso público para contratação de professores, inclusive de apoio para 
educação inclusiva, com o objetivo de suprir o déficit de profissionais na Rede Municipal de 
Ensino. 
 
- 119/22, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras e Serviços Públicos que 
notifiquem à CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz para a manutenção e substituição 
de lâmpadas queimadas em todo o Município, uma vez que existem diversos pontos às 
escuras, comprometendo a segurança da nossa cidade. 
 
- 120/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a realização de um mutirão 
de limpeza e recolhimento de materiais inservíveis, com uma prévia divulgação para que a 
população possa programar o descarte, como medida de saúde pública e combate à 
dengue. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 
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ORDEM DO DIA 

 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, EM VOTAÇÃO EM 2º 
TURNO: 
 
- 01/22, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, dá nova redação à alínea “b” do 
inciso V do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Descalvado, de modo a possibilitar a 
devolução antecipada do duodécimo da Câmara Municipal à Prefeitura, por decisão da Mesa 
Diretora, independentemente de requerimento do Poder Executivo, conforme especifica. 
 

COMUNICADO 

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


