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3ª Sessão Ordinária de 2022 
07/03/2022 

 
 
INDICAÇÕES AO PREFEITO:    
0053-2022 – O Sr. Vereador Fernando Emílio Bertoni solicita a possibilidade de dar continuidade 
ao Projeto do Parque Linear no Município de Fartura. 
 
0055-2022 – O Sr. Vereador Bruno Guazzelli Durço solicita prioridade e EPI de qualidade para 
agente comunitário de saúde. 
 
0056-2022 – O Sr. Vereador Bruno Guazzelli Durço solicita colocar em funcionamento o mais 
rápido possível o projeto “Brilha Fartura”. 
 
0057-2022 – O Sr. Vereador Décio Martins de Freitas solicita férias e licença-prêmio aos 
funcionários públicos que trabalham como Auxiliar de Limpeza assim que se concretizar a 
terceirização deste setor. 
 
0058-2022 – O Sr. Vereador Décio Martins de Freitas solicita um estudo para implantação do IPTU 
Digital no município de Fartura para o ano de 2023, permitindo ao contribuinte o acesso às 
informações referentes ao seu carnê de IPTU na forma digital, possibilitando a visualização e a 
impressão do demonstrativo de lançamento, bem como das guias de cota única e de parcelas. 
 
0059-2022 – O Sr. Vereador Marcos Roberto da Silva solicita a contratação de um médico vascular 
para rede municipal de saúde do município de Fartura.  
 
0060-2022 – O Sr. Vereador Marcos Roberto da Silva reitera a indicação sobre implantar o projeto 
casa reformada farturense, que tem como principal objetivo proporcionar acesso a recursos 
materiais ou humanos para realização de reformas.  
 
0061-2022 – O Sr. Vereador Marcos Roberto da Silva solicita a possibilidade de readequar e 
corrigir um trecho da calçada recentemente construída no Bairro Parque das Flores,  para atender 
às necessidades de  acessibilidade para pessoas com deficiência.  
 
0062-2022 – O Sr. Vereador Anderson Luiz Cassiano de Lima solicita cursos para jovens. 
 
0064-2022 – O Sr. Vereador Anderson Luiz Cassiano de Lima solicita Patrulha animal. 
 
0065-2022 -O Sr. Vereador Anderson de Lima solicita implantar as 30 horas para a área da Saúde. 
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0066-2022 – O Sr. Vereador Anderson de Lima solicita rotatória no Bairro Parque das Flores. 
 
0067-2022 – O Sr. Vereador Henrique Augusto Abuchain solicita promover projetos de esporte de 
inclusão e esporte de práticas desportivas para portadores de necessidades especiais. 
 
0068-2022 - O Sr. Vereador Henrique Augusto Abuchain solicita a possibilidade de realizar 
melhorias na estrada da Zona Rural do bairro Triunfo e adjacências, que interliga a cidade de 
Fartura até Balsa, em especial no km 07, próximo às propriedades dos senhores Valdinho Barbosa, 
Marquinho Padeiro. 
 
0069-2022 – O Sr. Vereador Bruno Guazzelli solicita resolver o problema enfrentado pelos 
moradores da Rua Santa Bernadete e da ladeira adjacente com aqueles tubos deixados na rua, 
causando poças de água.  
 
0071-2022 – O Sr. Vereador Bruno Guazzelli Durço solicita criar uma parceria com as confecções e 
ETEC para ter uma escola de corte e costura específico para a demanda local.  
 
0072-2022 – O Sr. Vereador Marcos Roberto da Silva solicita a possibilidade de um motorista para 
o ônibus da Biblioteca Circulante para que a equipe da Biblioteca Municipal possa desenvolver os 
seus trabalhos de incentivo à leitura nos bairros e também próximos às confecções.  
 
0073-2022 – O Sr. Vereador Filipe Dognani solicita ao Prefeito que faça um REFIS da dívida ativa da 
prefeitura. 
 
REQUERIMENTOS:   
0032-2022 – O Sr. Vereador Bruno Guazzelli Durço requer informações sobre o porquê o ESF vila 
de Fátima passou a ser EAP Equipe de Atenção Primaria. 
 
0033-2022 – O Sr. Vereador Décio Martins de Freitas requer saber se existe algum estudo de 
horário alternativo para atendimento de mulheres que têm dificuldade em serem atendidas nos 
horários que funcionam as unidades de saúde (7h às 17h) de nosso município. 
 
0034-2022 – O Sr. Vereador Anderson Luiz Cassiano de Lima requer projeto de regulamentação 
caso haja dinheiro não gasto no final do ano do FUNDEB. 
 
0035-2022 – O Sr. Vereador Henrique Augusto Abuchain requer informações sobre o 
funcionamento da balsa referente ao ano de 2022.  
 
0036-2022 – O Sr. Vereador Bruno Guazzelli Durço requer saber, através de documentação 
adequada, quais ações para regularização do distrito industrial I e II já foram tomadas.  
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0037-2022 -O Sr. Vereador Bruno Guazzelli Durço requer saber quais atitudes estão sendo 
tomadas em relação às pessoas que não se enquadram em nenhum programa da assistência social 
e estão passando necessidade. 
 
PROJETOS A SEREM DELIBERADOS:     
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 02/2022 - "Dispõe sobre a inclusão na grade programática da 
educação infantil do município de Fartura o projeto ‘Contar Histórias e Encantar’ e dá outras 
providências”. – Vereador Anderson Luiz Cassiano de Lima. 
 
PROJETOS A SEREM VOTADOS:     
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 03/2022 -"Dispõe sobre a inclusão do ‘Dia do Reciclador’ no 
calendário oficial de eventos do município de Fartura e dá outras providências”. Vereador 
Anderson Luiz Cassiano de Lima. 
 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 04/2022 - "Dispõe sobre a instituição do projeto ‘Esporte na Melhor 
Idade’ no município de Fartura e dá outras providências”. Vereador Marcos Roberto da Silva. 
 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 05/2022 - "Dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos 
a ‘Semana de Conscientização do Bem Estar e Direito dos Animais” no município de Fartura e dá 
outras providências”. Vereador Marcos Roberto da Silva. 
 
 
 
 
 
 
 


