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          Câmara Municipal de Descalvado 
                  Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
20ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 20 DE JUNHO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 60/22, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 21.000,00 
(vinte e um mil reais) e visa abranger a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. 
 
II - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicações: 
- 272/22, solicita ao Prefeito Municipal a realização dos serviços de infraestrutura urbana e 
asfaltamento nas Ruas Alcides Tiengo, João Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da 
Matta, João Donizetti Trombini, Irmã Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior, 
localizadas na parte alta do Bairro Jardim do Lago, em prol dos moradores daquela região. 
 
- 273/22, sugere ao Prefeito Municipal a formalização de parcerias visando à construção de 
passagem aérea de fauna entre as matas existentes na cidade, desde o Parque “Sebastião 
Fiochi” até a Represa Rosária, passando-se pela FEPASA e pelo Bairro São Sebastião, com 
o objetivo de evitar a morte por atropelamento de animais arborícolas, em sua maioria 
macacos saguis. 
 
MIR VALENTIM 
Indicação:  
- 274/22, pede ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, que adote 
providências visando ao recapeamento asfáltico da Perimetral Cesar Martinelli, no trecho 
compreendido entre a Rua Diamantino Lopes e a rotatória da Avenida Coronel Rafael 
Tobias, a fim de melhorar as condições de tráfego e, consequentemente, a segurança nessa 
região. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 275/22, reivindica ao Poder Executivo providências visando à colocação de braços para 
luminárias e iluminação nos postes existentes no cruzamento da Rua Carlos Augusto Wood 
de Faria e Presidente Kennedy, para maior segurança de quem reside ou circula pela região. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 276/22, indica ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo a 
contratação de mais funcionários para a pasta, tendo em vista o número reduzido de 
servidores e o aumento dos locais destinados à prática esportiva. 
 
- 277/22, sugere ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, e ao Secretário 
de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a contratação de mais um 
fiscal para o Setor de Obras, tendo em vista que há apenas um funcionário na função, 
fazendo com que o trabalho se acumule. Pede, ainda, a aquisição de um veículo para 
utilização da referida pasta, conforme especifica. 
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- 278/22, solicita ao Prefeito Municipal que efetue parceria com empresas locais no sentido 
de incentivar seus funcionários a fazerem curso superior, bem como divulgar os cursos 
universitários oferecidos pela Universidade Brasil em Descalvado, contribuindo para a 
capacitação de nossos munícipes, além de fomentar a economia local. 
 

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 14 de junho 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 27 de junho de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


