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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
25ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 25 DE JULHO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 86/22, dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 3.278, de 28 de abril de 2010, que trata 
sobre o plano de cargos e salários do funcionalismo em geral. 
 
- 87/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que visa abranger a Secretaria de Saúde, para 
implementação da segurança alimentar e nutricional na saúde. 
 
- 88/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), que visa abranger a Divisão de 
Pecuária e Sanitária, para aumento no repasse à Entidade Latidos e Miados. 
 
II - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 

- 07/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede o Título de Cidadão 
Honorário de Descalvado ao senhor Marcelo de Medeiros Ferreira. 

 
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 339/22, solicita à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize atendimento médico nos 
assentamentos rurais do Município, facilitando o acesso dos moradores das comunidades 
agrárias aos cuidados com a saúde. 
 
- 340/22, requer ao Poder Executivo, por meio do setor de comunicação da Prefeitura 
Municipal, a criação de campanha de conscientização contra o uso de cerol em pipas, 
esclarecendo sobre os perigos do material, conforme especifica. 
 
ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicação: 
- 341/22, sugere ao Poder Executivo que estude mecanismos para fazer a regularização da 
concessão de uso de sepultura no Cemitério Municipal de Descalvado, a exemplo do que 
tem sido feito nas cidades da região para evitar a comercialização clandestina. 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimento: 
- 54/22, requer ao Prefeito do Município, senhor Antonio Carlos Reschini e ao Procurador, 
Dr. Daniel Bagatini, que enviem a esta Casa de Leis informações acerca do processo 
instaurado pelo Ministério Público sob o n.º 14.0250.0000037/2022-7, em 05 de julho do 
corrente ano, conforme especifica. 
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ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicação: 
- 342/22, solicita ao Prefeito Municipal a colocação de cobertura e assentos no ponto de 
ônibus situado na Rua Minas Gerais, próximo ao Supermercado Koka. Sugere ainda a 
realização de parceria com a empresas privadas para dotar de estrutura outros pontos, nos 
quais trabalhadores, estudantes e demais passageiros aguardam pelo transporte público. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Requerimento: 
- 55/22, requer ao Secretário Municipal de Educação, Prof. Marco Antonio Pratta, que 
informe a esta Casa de Leis, com urgência, as razões pelas quais o tradicional desfile das 
fanfarras das escolas locais no dia 07 de setembro não será realizado neste ano. 
 
MIR VALENTIM 
Indicação: 
- 343/22, propõe ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, o 
desenvolvimento de ações voltadas à educação de trânsito nas escolas da rede municipal, 
conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 344/22, requer ao Poder Executivo que contate a Companhia Paulista de Força e Luz – 
CPFL, empresas de telefonia e internet para que façam a manutenção da rede, devido à 
quantidade de fios caídos em certos pontos, com atenção especial para a Rua Maestro 
Francisco Todescan, nas imediações de igreja de Santo Antônio. 
 
- 345/22, indica ao Chefe do Poder Executivo, senhor Antonio Carlos Reschini, que 
determine a realização de um mutirão de limpeza no bairro Recanto dos Ipês II, com atenção 
especial para a Rua Abílio Paludetti, onde é possível notar grande quantidade de inservíveis, 
como móveis e entulhos, espalhados pela via. 
 
- 346/22, pede ao Prefeito do Município que desenvolva tratativas junto ao Governo do 
Estado visando à adesão ao programa “Verde Azul Digital”, cujo o objetivo é estimular e 
auxiliar as Prefeituras na elaboração e execução de políticas públicas estratégicas voltadas 
ao desenvolvimento sustentável. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 347/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a colocação de cestos coletores de 
resíduos nos bueiros de toda a cidade, também conhecido como “Bueiro Inteligente”, com o 
objetivo de impedir o acúmulo de lixo nas bocas de lobo e evitar alagamentos. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 56/22, requer ao Secretário de Educação e Cultura, Prof. Marco Antonio Pratta, que envie a 
esta Casa de Leis informações sobre o déficit de professores e auxiliares efetivos na Rede 
Municipal de Ensino. 
 
Indicações: 
- 348/22, indica ao Chefe do Poder Executivo a criação do “IPTU Verde” em Descalvado, 
com desconto na tarifa dos contribuintes que conservarem áreas arborizadas em suas 
propriedades, bem como aqueles que aderirem ao sistema de energia fotovoltaica, como 
forma de incentivo às ações de preservação ambiental. 
 
- 349/22, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde a aquisição de mais uma van 
adaptada para o transporte dos pacientes, destinada às pessoas com deficiência física, inclusive 
para os que realizam consultas, exames e tratamentos médicos em cidades da região. 
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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 21 de julho 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 1º de agosto de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


