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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
24ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 18 DE JULHO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 76/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que visa abranger a Secretaria de 
Saúde, sobre recursos advindos do Fundo Nacional de Saúde, destinados ao incremento 
temporário de custeio dos serviços de atenção primária. 
 
- 79/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 93.526,85 (noventa e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco 
centavos), que visa abranger o Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMADS, para 
aplicação de saldos remanescentes do FMADS em ações no meio ambiente. 
 
- 80/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que visa abranger a Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, para cumprimento da emenda parlamentar (Hugo 
Leal Melo da Silva) – aquisição de equipamentos para a estruturação do CRAS. 
 
- 81/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais), que visa abranger a Secretaria 
de Saúde, cuja finalidade é o apoio às ações das equipes e os serviços de atenção primária 
à saúde voltados ao cuidado às pessoas com condições pós-COVID, conforme Portaria 
GM/MS n° 377/22. 
 
- 82/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, cuja 
finalidade é o atendimento a atenção à saúde da população para procedimentos no MAC 
(Plano Orçamentário COVID-19) 
 
- 83/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 3.436,64 (três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro 
centavos), que visa abranger a Secretaria de Saúde, para incremento excepcional do 
financiamento federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 
 
- 84/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), que visa abranger a Divisão de Trânsito, para 
compra de material para a execução de emenda impositiva. 
 
- 85/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 14.250,58 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e oito 
centavos), que visa abranger a Secretaria de Saúde, para a classificação correta da 
gratificação de servidor. 
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II - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 323/22, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente a 
instalação de academia ao ar livre no Bairro Costa Verde, em benefício da saúde e do bem-
estar dos moradores daquela região. 
 
- 324/22, reitera pedido ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Saúde para que realizem 
estudos voltados à implantação de uma “Casa do Diabético”, na busca de oferecer 
acolhimento e atendimento especializado a estas pessoas em nossa cidade. 
 
- 325/22, solicita ao Prefeito Municipal o pagamento de gratificação a todos os profissionais 
da saúde que atuam no combate à pandemia de COVID-19, em virtude dos relevantes 
serviços prestados, principalmente nos períodos mais críticos desta luta, visto que graças ao 
trabalho incansável deles muitas vidas foram salvas. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicação: 
- 326/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a adoção das medidas necessárias 
visando à abertura do Centro de Lazer do Trabalhador – CLT no Jardim Albertina, dentre 
elas a manutenção da iluminação, de modo que os moradores possam usufruir daquele 
espaço. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 327/22, pede ao Poder Executivo a construção de calçadas ecológicas na Praça “Arlindo 
Mazola”, no Jardim Albertina, visto que naquele local os cidadãos precisam caminhar pelo 
leito da rua, lado a lado com os carros e é iminente o risco de acidentes. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicação: 
- 328/22, solicita à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo que disponibilize profissionais 
aptos a ministrarem aulas das principais modalidades esportivas nos bairros, utilizando-se 
dos espaços públicos, tais como os CLT’s, quadras, campos de futebol e até mesmo as 
praças, onde são possíveis realizar atividades físicas, visando ao bem-estar da população. 
 
MIR VALENTIM 
Requerimento: 
- 53/22, requer ao Prefeito do Município providências visando ao efetivo cumprimento do art. 
106 – D, §6º, da Lei Municipal n.º 4034/2016, de modo que os documentos nele previstos 
sejam enviados a este Legislativo para o cumprimento do papel fiscalizatório, inerente à 
função de vereador. 
 
Indicação: 
- 329/22, indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine a 
revitalização da rotatória localizada no Bairro Recanto dos Ipês I, na confluência da Avenida 
Descalvado com a Rua Pedro Fuzaro, conforme especifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 330/22, pede ao Poder Executivo a instalação de ponto de ônibus com cobertura e 
assentos na Rua Abílio Franco de Lima, ao lado do “Mercado do Tamanduá”, oferecendo à 
população que aguarda o transporte público maior segurança e comodidade. 
 
- 331/22, reivindica à Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Educação e Cultura 
e de Esportes, Lazer e Turismo, que promova uma semana de recreação contemplando o 
período de férias escolares, com atividades voltadas para crianças e adolescentes, conforme 
especifica. 
 
- 332/22, sugere ao Chefe do Executivo a instalação de um ecoponto no Bosque do 
Tamanduá, especificamente em terreno de propriedade da Municipalidade na Rua Indalécio 
Calza, com intuito de oferecer um local adequado para que a população faça o descarte de 
materiais inservíveis. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 333/22, pede ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, a 
disponibilização de transporte coletivo periódico dos assentamentos rurais para o perímetro 
urbano e vice-versa, em atendimento aos anseios dos cidadãos que lá residem, para que 
tenham maior facilidade de locomoção. 
 
- 334/22, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, 
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal do Município de 
Descalvado e dá outras providências. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 335/22, reivindica ao Prefeito Municipal e à Assessoria de Imprensa a intensificação na 
divulgação das vagas de empregos existentes no Posto de Atendimento ao Trabalhador – 
PAT, de modo a facilitar o recrutamento por parte das empresas e, paralelamente, a 
recolocação no mercado de trabalho de pessoas que estejam desempregadas. 
 
- 336/22, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde que promovam um mutirão 
da saúde contemplando um bairro da cidade a cada mês, com atendimento médico geral, 
exames e especialidades como: dentista, psicólogo e terapeutas, de modo a oferecer à 
população a oportunidade de cuidar da saúde. 
 
- 337/22, indica ao Prefeito Municipal, senhor Antonio Carlos Reschini, e ao Secretário 
Municipal de Educação e Cultura, Prof.º Marco Antonio Pratta, a promoção de ações 
culturais e musicais no período de recesso escolar, com o objetivo de levar arte e 
entretenimento às crianças e adolescentes. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 
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ORDEM DO DIA 

 
 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 

- 12/22, de autoria do Vereador Mir Valentim, institui o Programa e o Selo Empresa Parceira 
de Descalvado e dá outras providências. 
 
 

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
 

 

- 05/22, de autoria do Vereador Mir Valentim, dispõe sobre a instituição do Projeto “Câmara 
Contra as Drogas” no âmbito do Poder Legislativo de Descalvado, que consiste em palestras 
para alunos da rede pública e particular do ensino fundamental e médio, instituições de 
ensino superior, associações, instituições, organizações não governamentais, entidades 
filantrópicas e afins, com a finalidade de conscientizá-los e orientá-los sobre os malefícios 
causados pelo uso de drogas ilícitas, conforme especifica. 
 
- 06/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede título de Cidadão 
Honorário de Descalvado ao Pastor Fernando Júnior Andreghetto 
 

COMUNICADO 

 
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 25 de julho de 2.022, segunda-feira, com 
início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


