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   Câmara Municipal de Descalvado 
18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

2ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PAUTA DA SESSÃO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2.022 

(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS) 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
 
- Ofício SF nº 105/2021, subscrito pelo Prefeito Municipal, senhor Antonio Carlos Reschini, encaminhando cópia 
do Termo de Convênio nº 03/2021, cujo objeto é manter e gerir atividades médico-hospitalares, realizar 
assistência aos enfermos ou acidentados, gratuitamente aos usuários do Sistema Único de Saúde tanto para os 
internados quanto aos atendimentos realizados ambulatoriamente no Pronto Atendimento Médico – PAM, em 
conformidade com o art. 199 §1º da Constituição Federal e no que couber a Lei 14.133 de 1º de abril /2021, 
celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, com vigência de 1º de agosto de 
2021 a 31/12/2021. 
 
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 06/22, dispõe sobre a alteração da Lei nº 2.007, de 30 de maio de 2000, que dispõe sobre a gratificação em 
pecúnia a servidor que receber delegação de poderes para coordenar e chefiar a Vigilância Sanitária do 
Município, na forma que especifica.  
 
- 07/22, dispõe sobre alterações na Lei nº 3.277 e na Lei nº 3.278, de 28 de abril de 2010, objetivando a criação 
de novos empregos públicos de provimento efetivo de controlador interno, assistente jurídico e agente fiscal 
municipal; cria novas vagas do emprego de provimento efetivo de técnico em enfermagem; redenomina emprego 
público de agente fiscal para agente fiscal tributário; extingue emprego público e cria vagas; cria emprego de 
provimento em comissão de diretor de Divisão de Mobilidade Urbana, Trânsito e Posturas; e cria a Divisão de 
Mobilidade Urbana, Trânsito e Posturas, na forma que especifica e dá outras providências.  
 
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
PASTOR ADILSON GONÇALVES 
Indicações: 
- 25/22, reivindica ao Chefe do Poder Executivo o pagamento de auxílio financeiro, no valor de R$ 700,00, a 
todos os servidores municipais da área da saúde, oferecendo-lhes o benefício enquanto perdurar a pandemia de 
COVID-19, tendo em vista o imensurável trabalho que esses profissionais têm realizado para salvar vidas. 
 
- 26/22, indica ao Poder Executivo a criação do “Ganha Tempo”, que tem por objetivo oferecer atendimento 
integrado, colocando à disposição do cidadão, mediante convênios e parcerias, variados serviços públicos, de 
modo mais ágil e prático. 
 
- 27/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo a implantação da Guarda Municipal em Descalvado, com o objetivo 
de reforçar a segurança da cidade e da nossa população, conforme especifica. 
 
ANTONIO CARLOS PAULINO (CARLINHOS TURMEIRO) 
Indicação: 
- 28/22, indica ao Prefeito Municipal, por meio do setor competente, a realização de reparos no pavimento 
asfáltico da Rua Ayres dos Santos, no Bosque do Tamanduá, em virtude das crateras que se abriram após as 
chuvas intensas e têm dificultado o trânsito e colocado em perigo motoristas e pedestres. 
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ARGEU DONIZETTI RESCHINI 
Indicação: 
- 29/22, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei que dá 
nova redação ao inciso II do artigo 50 da Lei nº 3.276, de 28 de abril de 2.010, que dispõe sobre o ordenamento 
do serviço público do Município de Descalvado, disciplina o regime jurídico, os direitos e deveres dos servidores 
e dá outras providências. 
 
DANIEL BERTINI 
Indicação: 
- 30/22, encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei que dispõe sobre o 
atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras providências. 
 
ISMAEL FRANCESCHINI 
Indicações: 
- 41/22, pede ao Chefe do Poder Executivo, por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, que realize o 
recape da Rua Samuel Morgado, em vista das condições precárias em que se encontra o pavimento asfáltico, 
situação que coloca em risco a segurança das pessoas que por ali transitam. 
 
- 42/22, solicita ao Prefeito Municipal que determine ao Setor de Obras e Serviços Públicos o calçamento de toda 
a extensão do canteiro da Rua Portugal ou, ao menos, a demarcação de pista de caminhada, visando à 
segurança dos inúmeros pedestres naquele local. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Indicações: 
- 31/22, solicita ao Setor Municipal de Trânsito que realize a instalação de uma lombofaixa defronte ao portão de 
acesso à EMEF CAIC “Dr. Cid Muniz Barreto”, no Parque Morada do Sol, propiciando uma travessia segura aos 
alunos da unidade escolar. 
 
- 39/22, reivindica ao Poder Executivo que tome providências com relação às árvores de jambolão na Rua Rio 
Grande do Sul, no Jardim Albertina, tendo em vista os transtornos causados aos moradores devido à falta de 
podas constantes e, ainda, à sujeira e ao aparecimento de moscas em época de frutos, conforme especifica. 
 
- 40/22, reivindica às Secretarias de Esportes, Lazer e Turismo; Planejamento, Desenvolvimento, Obras e 
Serviços Públicos e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento que verifiquem conjuntamente quais medidas 
podem ser adotadas visando à limpeza e ativação do CLT – Centro de Lazer do Trabalhador, do bairro Jardim 
Albertina, em benefício de toda a população que reside na Região Leste e carece de opções de lazer e esporte. 
 
JOSÉ EDMIR VALENTIM (MIR VALENTIM) 
Requerimento: 
- 03/22, requer ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, providências visando ao efetivo 
cumprimento do §6º da Lei Municipal nº 4.660, de forma que os documentos nele previstos sejam enviados a 
este Legislativo para o cumprimento do papel fiscalizatório, inerente à função de vereador. 
 
-Indicação: 
- 32/22, solicita ao Chefe do Poder Executivo que atenda aos anseios dos moradores do entorno da área de 
preservação ambiental existente no Recanto dos Ipês I, no tocante aos reparos no asfalto das Ruas Antônio Luiz 
Marcos e José Carlos Pugina. 
 
MARCELO FIGUEIREDO 
Indicações: 
- 33/22, reivindica à Vigilância Sanitária do Município que tome providências visando à limpeza de terreno 
existente na Rua Gilberto Luís de Oliveira Zóia, no Jardim Colonial, em razão de que o mato alto do imóvel vem 
causando uma série de transtornos a quem mora nas adjacências. 
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- 34/22, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao setor competente 
que refaça o calçamento na Rua XV de Novembro, imediações da residência nº 152, tendo em vista que a 
municipalidade fez a retirada de uma árvore e ficou um buraco no local. 
 
- 35/22, pede ao Setor de Trânsito que analise a viabilidade da retirada de um dos redutores de velocidades 
existentes nas imediações do Supermercado Titi, no bairro Santa Cruz, uma vez que em um percurso de menos 
de três metros existem duas lombadas, conforme especifica. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 36/22, sugere ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a criação de um posto de 
atendimento circulante, composto por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e escriturário, para atender 
às pessoas que residem na zona rural do Município e não têm condições de realizar o acompanhamento médico 
nas unidades de saúde, conforme especifica. 
 
- 37/22, pede ao Prefeito Municipal que providencie a cobertura do pátio do CEI “Gustavo Sicchiroli Guimarães”, 
tendo em vista que nos dias de chuva, o espaço para atividades fica muito restrito, o que causa transtornos às 
crianças e funcionários e, ainda, limita o espaço físico da creche, conforme especifica 
 
- 38/22, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo a contratação de profissionais 
de educação física para promover atividades em praças e locais públicos, atendendo à população que reside nas 
regiões mais distantes ao Ginásio de Esportes, em prol da saúde e bem-estar. 
 

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 10 de fevereiro 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 21 de fevereiro de 2.022, segunda-feira, com início às 19 
horas, conforme prevê o Regimento Interno. 


