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          Câmara Municipal de Descalvado 
                       Casa da Democracia 

18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
44ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PAUTA DA SESSÃO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2.022 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 
I – PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 116/22, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 3.278, de 28 de abril de 2010, bem 
como dispõe sobre a revisão salarial dos servidores para o exercício de 2023, na forma que 
especifica. 
 
II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 30/22, de autoria da Mesa da Câmara, dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores 
públicos do Poder Legislativo, para o exercício de 2023, na forma que especifica. 
 
- 31/22, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Descalvado o “Dia Municipal do Kung Fu”, a ser celebrado, 
anualmente, no dia 11 de abril. 
 

- 32/22, de autoria do Vereador Daniel Bertini, acresce alínea no inciso II, do artigo 13, da Lei 
nº 2.643, de 12 de junho de 2.006, que dispõe sobre regime de adiantamento especial para 
despesas de pronto pagamento do poder executivo municipal de Descalvado, limitando os 
gastos com alimentação nos adiantamentos para viagens de servidores e agentes políticos, 
na forma que especifica. 

 
II – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO: 
 
- 13/2022, de autoria Vereador Pastor Adilson Gonçalves, institui, no âmbito da Câmara 
Municipal de Descalvado, homenagem aos praticantes de modalidades esportivas, através 
da medalha “Heróis das Artes Marciais”, na forma que especifica. 
 
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: 
 
DANIEL BERTINI 
Requerimentos: 
- 77/22, requer ao Prefeito do Município que remeta a esta Casa de Leis relatório informando 
quais os critérios para o pagamento ou compensação de horas extras aos servidores, uma 
vez que há informações de que alguns as recebem em pecúnia e outros sob a forma de 
folga compensatória, conforme especifica. 
 
- 78/22, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que informe a 
esta casa de leis o nome do responsável técnico pela farmácia municipal de Descalvado, 
conforme especifica. 
 
JACAÚNA RODRIGUES DE LIMA 
Requerimento: 
- 79/22, solicita ao Prefeito Municipal informações no tocante a aprovação de novos 
loteamentos no Município de Descalvado, uma vez que a ETE – Estação de Tratamento de 
Esgoto está em pleno funcionamento, e mesmo assim, alguns empreendimentos ainda estão 
no aguardo da liberação, conforme especifica. 
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MIR VALENTIM 
Indicações: 
- 528/22, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente, com 
urgência, os reparos do telhado da USF “Norma Moreira Colucci”, no Jardim Colonial, devido 
à existência de infiltrações e goteiras que, nos dias de chuva, geram uma série de 
transtornos aos servidores e cidadãos atendidos na unidade. 
 
- 529/22, reivindica ao Prefeito, senhor Antonio Carlos Reschini, tratativas e providências 
visando à reforma completa do prédio que abriga a delegacia em descalvado, a fim de 
oferecer condições de trabalho adequadas e melhor estrutura às atividades da polícia civil 
em nosso Município. 
 
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ 
Indicações: 
- 530/22, requer à Secretaria de Educação e Cultura que estude a viabilidade de ofertar o 
EJA – Ensino de Jovens e Adultos também na escola CAIC, no Parque Morada do Sol, com 
intuito de facilitar o acesso dos moradores que desejam completar esta importante etapa dos 
estudos. 
 
- 531/22, reivindica ao Poder Executivo, por meio do Setor de Obras e Serviços Públicos, a 
elevação de valetas em alguns pontos da cidade, a fim de suavizá-las e, assim, melhorar as 
condições de trânsito. 
 
VAGNER BASTO 
Indicações: 
- 532/22, indica ao Chefe do Poder Executivo que determine a realização de leilão de todos 
os bens que se encontram sem uso no Almoxarifado Municipal e que toda a renda obtida 
com a ação seja revertida ao Conselho de Desenvolvimento Social do Município. 
 
- 533/22, reivindica ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Agricultura a elaboração de 
projeto de compostagem tendo por objetivo dar a destinação adequada aos resíduos sólidos 
orgânicos gerados nas atividades relacionadas ao preparo dos alimentos, consumo das 
refeições, varrição, capinas e podas diversas, gerando composto orgânico de qualidade para 
uso em diversas áreas da Municipalidade. 
 

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 1º de dezembro 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 12 de dezembro de 2.022, segunda-feira, 
com início às 19 horas, conforme preconiza o Regimento Interno. 
 
 


