Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
10ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2.017
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
- Ofício n.º 13/17, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile,
encaminhando balancete financeiro do mês de março, do exercício corrente, referente às
contas deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar.
- Ofício n.º 16/17, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile,
encaminhando os Demonstrativos Contábeis Obrigatórios, referente às contas do exercício
de 2016 – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar.
- Ofício do Presidente da Associação Descalvadense de Apoio aos Portadores de Câncer
– FÊNIX, Sr. Célio Figueira da Costa, encaminhando relatório de gestão do exercício de
2016, bem como informações sobre planejamento, compromissos e eventos a serem
realizados no ano de 2017 - à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 27/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicionais
especiais à dotação orçamentária, no valor de R$105.000,00, para consecução do
Programa Primeira Infância – Criança Feliz, através da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social.
- 28/17, autoriza o Poder Executivo contribuir com a doação de bicicletas e camisetas ao
PROERD, na forma que especifica.
III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 08/17, de autoria da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, insere parágrafo
único no Artigo 3º e dá nova redação ao Caput do Artigo 4º, ambos da Lei n.º 4.040, de 10
de agosto de 2016, na forma que especifica.
IV - MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 04/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, congratula o ciclista Luis
Alberto Olivieri pelo trabalho de identificação e fotografia das cachoeiras do Município de
Descalvado, contando a história da nossa área rural com apreço e respeito à natureza,
conforme especifica.

V – MOÇÃO DE APELO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/17, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, manifesta apelo ao Congresso
Nacional para manutenção das regras atuais para acesso aos benefícios previdenciários e
assistenciais a todos os trabalhadores, inclusive aos rurais, conforme especifica.
VI – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 174/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a adoção das medidas necessárias
visando evitar o acúmulo de água nos pneus existentes ao longo da pista de kart da Praça
“Luiz Celso Antônio”, tendo por objetivo evitar a formação de criadouros do mosquito Aedes
Aegypti naquele local.
- 175/17, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude a
viabilidade de implantar, em Descalvado, uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU), em prol da saúde de toda população, conforme especifica.
- 176/17, solicita ao Poder Executivo a implantação de uma “Creche do Idoso”, contendo
atendimento médico, dentre outras atividades sadias e necessárias para manter a
qualidade de vida na melhor idade.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 165/17, pede ao Prefeito Municipal a instituição, em nosso Município, da Delegacia de
Defesa da Mulher, com objetivo de prestar toda assistência necessária às mulheres que
são vitimas de qualquer tipo de violência.
- 166/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a reativação do matadouro municipal,
tendo em vista que nossa cidade necessita de um estabelecimento para corte e suprimento
de carne à população.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 169/17, solicita ao Poder Executivo a realização dos serviços de recapeamento asfálti co
na Rua Pará, que abrange os bairros Jardim São Cristovão, Parque Milênio e Parque
Vitória, tendo em vista as precárias condições daquela via de fluxo intenso de veículos e
pessoas.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Requerimento:
- 30/17, reivindica ao Prefeito Municipal informações pormenorizadas sobre as obras para
construção do centro de Referência Turística "Maria Rita Brum Franceschini” situado na
Praça “Luiz Celso Antonio”, conhecida como Jardim do Lago, que foram iniciadas em 2014.
Indicação:
- 177/17, solicita ao Poder Executivo adoção de medidas pertinentes para autorizar
empresas municipais a instalarem e prestarem manutenção nos pontos de ônibus e placas
de identificação das ruas, e em troca, dará direito ao setor privado de explorar os locais
com propaganda.

LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 170/17, pede ao Prefeito do Município que determine, com urgência, o término do
asfaltamento na Rua João Gabrieli, no bairro Vila Franco, atendendo ao pedido dos
moradores daquela região, conforme especifica.
- 171/17, solicita ao Poder Executivo que disponibilize novamente o ônibus “Unidade de
Saúde Móvel”, para que diariamente atenda a população em bairros não servidos por
Unidades de Saúde Básica, inclusive assentamentos rurais agrícolas.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 31/17, requer ao Secretário Municipal de Saúde que informe se o Município de
Descalvado teve seu cadastro realizado através do site do Ministério da Saúde para o
recebimento de equipamentos e materiais permanentes, em prol do atendimento e a
assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme especifica.
Indicações:
- 181/17, solicita ao Prefeito Municipal que determine a demarcação de vagas de
estacionamento, através de pintura, nas vias públicas da região central do município, com
intuito de aumentar o número de vagas. Pede, ainda, a implantação de faixas de
estacionamento para motocicletas nas extremidades dos quarteirões, visto a demanda
naquela região.
- 182/17, pede ao Chefe do Poder Executivo a adoção das medidas necessárias para
solucionar o problema de escoamento das águas pluviais na confluência da Rua XV de
Novembro com a Perimetral Cezar Martinelli, conforme especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 173/17, reivindica ao Poder Executivo que envide esforços junto à Secretaria da Cultura
do Estado com o propósito de inscrever o município no projeto “Virada Cultural Paulista”,
para que nossa cidade seja inclusa no programa e receba apresentações culturais,
conforme especificado abaixo.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 167/17, solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que com urgência
providencie serviços de manutenção na estrada que dá acesso ao antigo pesque-pague do
Romanello, tendo em vista que o local esta intransitável, causando desconforto aos
moradores da região.
- 179/17, reivindica ao Prefeito Municipal que determine os serviços de poda de árvores em
todos os locais da cidade onde os galhos estão atrapalhando o fluxo de pedestres nos
passeios públicos, a visibilidade dos motoristas nas vias, bem como onde as copas estão
encostando-se aos fios da rede elétrica.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Requerimento:
- 29/17, requer à Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – Intervias que
providencie iluminação necessária em trevo existente na Rodovia Dr. Paulo Lauro (sp-215)
que dá acesso a Estrada Vicinal Vito Gaia Puoli, tendo em vista que o trecho é perigoso e
coloca em risco a vida dos motoristas.
Indicação:
- 164/17, pede ao Chefe do Poder Executivo que providencie melhorias para o novo ponto
de táxi, localizado adjacente a Praça de São Benedito, na Rua Dr. Humberto Gabrielli, nos
moldes do ponto já existente no centro da cidade, conforme especifica.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 172/17, requer ao Prefeito Municipal a doação e/ou concessão de equipamentos de
informática para a Agência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Município de
Descalvado, conforme especifica.
- 178/17, solicita ao Poder Executivo que tome providencias quanto a um quiosque
localizado nas dependências da EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil “Professor
Mario Franceschini”, tendo em vista que seu péssimo estado de conservação, esta
colocando em risco alunos e funcionários.
- 183/17, indica ao Prefeito Municipal que sejam colocadas placas de “Proibido Estacionar”,
em um dos lados da Rua Humberto Gabrielli, no trecho compreendido do Clube Esportivo e
Recreativo CERD até a Praça Deolindo Zaffalon, como forma de auxiliar o trânsito no local.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 25/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária no valor de R$ 3.081,50, para aplicação de recursos
provenientes do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, de exercícios anteriores.
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA E DISCUSSÃO:
- 6/17, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Descalvado, dispõe sobre a
recomposição de perda salarial dos servidores públicos do Poder Legislativo, na forma que
especifica.
- 7/17, de autoria do Vereador Daniel Bertini, reconhece e declara de utilidade pública
municipal o “Movimento Familiar Cristão de Descalvado” – CONDIR SUDESTE.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 17 de abril de 2.017, segunda-feira,
com início às 18:00 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

