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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
26ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 1º DE AGOSTO DE 2.022 
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 90/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que visa abranger a Divisão de Saúde, para 
remanejamento de emenda impositiva de autoria do Vereador Ismael Franceschini, para o 
Centro de Solidariedade Madre Teresa. 
 
- 91/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 10.730,98 (dez mil, setecentos e trinta reais e noventa e oito centavos), que visa 
abranger a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 
 
- 92/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 5.794,20 (cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), que 
visa abranger a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos. 
 
- 93/22, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no 
valor de R$ 71.066,57 (setenta e um mil, sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), 
que visa abranger a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 
 
II - PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 

- 14/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado a “Caminhada de Celebração do Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo”, a ser realizada, anualmente, no dia 02 de abril. 

- 15/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado a “Motociata Acelera para Cristo”, a ser realizada, 
anualmente, no mês de setembro. 

- 16/22, de autoria do Vereador Marcelo Figueiredo, insere no Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Descalvado o “Dia Municipal de Conscientização do Correto Descarte do 
Lixo e dos Entulhos”, a ser realizado, anualmente, no dia 24 de setembro. 

 
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicação: 
- 350/22, pede ao Setor Municipal de Trânsito que estude a possibilidade da instalação de 
semáforo no cruzamento da Rua Coronel Arthur Whitaker com a Rua Conselheiro Antonio 
Prado, em virtude do intenso fluxo de veículos e pedestres naquela região. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicação: 
 - 351/22, solicita ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Saúde, o retorno do projeto 
de grupo de apoio voltado aos dependentes químicos e, também, aos seus familiares que 
necessitam de assistência durante o período de tratamento, conforme especifica. 
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JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicação: 
- 352/22, requer ao Setor Municipal de Trânsito a instalação de um redutor de velocidade na 
Rua Paraná, a fim de inibir os motoristas que trafegam em alta velocidade, colocando em 
risco a integridade física dos moradores do Bairro Jardim Albertina. 
  
MIR VALENTIM 
Indicações: 
- 353/22, reivindica à Secretaria de Educação e Cultura que promova ações de incentivo à 
coleta seletiva nas escolas da rede pública municipal, em virtude da relevância do tema no 
processo de formação dos alunos, pois o meio ambiente é parte integrante e fundamental do 
nosso planeta. 
 
- 354/22, 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: 
- 355/22, solicita ao Poder Executivo a adoção de medidas para a destinação adequada de 
lixo eletrônico, em conformidade com a Lei Municipal n.º 3.142/2009, já que os materiais são 
nocivos ao meio ambiente e à saúde humana, conforme especifica. 
 
- 356/22, pede ao setor competente da Prefeitura Municipal que realize os serviços de 
reparo no calçamento da Praça “Luiz Pedezzi”, situada entre a Avenida Independência e 
Ruas Bezerra Paes e Mario Joaquim Filla, tendo em vista que muitos bloquetes estão soltos 
e quebrados, oferecendo riscos de acidentes aos cidadãos que transitam pela região. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicação: 
- 357/22, reivindica ao Poder Executivo que tome as medidas cabíveis no sentido de dotar 
de iluminação a Vicinal Vito Gaia Puoli, no seu trecho próximo à “pedreira”, visando a 
segurança das pessoas que residem naquelas imediações, conforme especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Requerimento: 
- 57/22, requer à APAE -  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Descalvado e à 
Secretaria de Educação e Cultura que informem a esta Casa de Leis o número de pessoas 
com autismo que são atendidas pela entidade e pela rede pública municipal de ensino. 
 
Indicações: 
- 358/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que estude uma forma viável de realizar o 
fechamento no entorno do Paço Municipal e a instalação de portões para o controle de 
entrada e saída de pessoas, com o intuito de zelar pela segurança dos funcionários e do 
patrimônio público, conforme especifica. 
 
- 359/22, pede ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Educação e Cultura a contratação de 
motorista para o transporte de alunos da APAE de Descalvado, abrangendo o perímetro 
urbano e rural, com o objetivo de garantir o acesso aos tratamentos e cuidados oferecidos 
pela entidade, conforme especifica. 
 

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES 

 
De acordo com o livro de inscrições. 

 
 



3 

 

 

ORDEM DO DIA 

 
- Até o fechamento desta pauta, às 16 horas do dia 28 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 08 de agosto de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme prevê o Regimento Interno. 
 


