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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
11ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2.019
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 32/19, cria no âmbito do Município de Descalvado o Programa “Maio Amarelo”, de
conscientização sobre a importância de se prevenir e reduzir os acidentes de trânsito e dá
outras providências.
- 33/19, dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da
matricula escolar, no âmbito do Município de Descalvado, na forma que especifica.
- 34/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 149,43, que visa abranger a Diretoria de Supervisão e Obras Públicas.
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 07/19, de autoria do Vereador Vagner Basto, dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação
de assistência odontológica a pacientes internados em unidades hospitalares no Município
de Descalvado, na forma que especifica.
III – MOÇÃO DE REPÚDIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta repúdio à Operadora de Telefonia
Móvel "Claro”, em virtude do sinal deficiente ou inexistente em alguns bairros do Município
de Descalvado, demonstrando desrespeito e total descaso com os prejuízos de seus
clientes, conforme especifica.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 142/19, indica ao Prefeito Municipal a implantação de ciclovia na Rua Mário Bonitátibus,
que interliga o Bairro Parque Morada do Sol à região central, em prol da mobilidade urbana e
da segurança dos cidadãos.
- 143/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo a concessão de transporte público gratuito
aos domingos, como forma de oferecer à população, principalmente dos bairros mais
afastados, a oportunidade de realizar passeios de lazer com a família e amigos.
- 144/19, reitera pedido ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, para que
envide esforços junto ao Governo do Estado de São Paulo para instalação de uma unidade
do Poupatempo em nosso Município, com a finalidade de atender à população
descalvadense com seus diversos serviços.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 145/19, requer ao Poder Executivo que envide esforços visando a instituição, em nosso
Município, da “Delegacia de Defesa da Mulher”, a fim de oferecer acolhimento e proteção às
vitimas de violência e abuso.
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DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 48/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo o cumprimento da Lei Federal nº
10.048/2000 nas repartições públicas em Descalvado, a qual visa dar atendimento prioritário
a pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes,
lactantes e pessoas com crianças de colo, conforme especifica.
DÉBORA CABRAL:
Requerimentos:
- 49/19, solicita ao Poder Executivo que, nos prazos regimentais, envie a esta Casa de Leis
relatório pormenorizado contendo a situação de todos os terrenos cedidos ou doados pela
Municipalidade a empresas, bem como se os contemplados estão cumprindo devidamente
os requisitos previamente exigidos.
- 50/19, requer ao Chefe do Poder Executivo, Antonio Carlos Reschini, informações sobre
quais providências estão sendo tomadas para elevar o salário do cargo efetivo de monitor de
creche, tendo em vista a relevância dos serviços prestados por tais servidores às crianças e
às famílias descalvadenses.
Indicação:
- 146/19, pede ao Prefeito do Município a disponibilização de um médico e de um pediatra
no Posto de Saúde “Vital Brazil”, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, no horário
compreendido entre 17h e 19h, para atendimento da população.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento:
- 51/19, requer ao Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa
Municipal de Leis informações sobre os atendimentos médicos realizados nas USF’s Unidades de Saúde da Família dos bairros, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 52/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo informações sobre o controle dos veículos da
frota municipal que ficam sob responsabilidade de servidores em período integral, visando
garantir que os mesmos sejam utilizados exclusivamente para os serviços públicos,
conforme especifica.
Indicações:
- 147/19, indica ao Prefeito Municipal que promova ampla campanha de divulgação da Lei
n.º 4.279/2018, que concede isenção do I.P.T.U. às pessoas portadoras de doenças graves,
irreversíveis ou em estado terminal, que possuem única propriedade, utilizada para sua
residência, conforme especifica.
- 148/19, requer ao Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos que envie a esta Casa de Leis o projeto referente à reforma do Velório
Municipal, no valor previsto de R$ 98.000,00, conforme acordado em reunião realizada neste
Legislativo.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 149/19, reivindica ao Prefeito do Município, Antonio Carlos Reschini, que determine a
reforma do telhado do prédio do CAIC “Dr. Cid Muniz Barreto”, tendo em vista que inúmeras
goteiras estão prejudicando o dia a dia dos estudantes e profissionais da unidade, conforme
especifica.
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- 150/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo providências para a pintura e a troca ou
reforma das esquadrias metálicas da EMEI “Luiz Dias Alvarenga”, no Jardim Albertina, com
o objetivo de melhorar a estrutura da escola em benefício das crianças, professores e
demais servidores.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 151/19, pede ao Poder Executivo a instalação de redutores de velocidade na Rua Manoel
Biaggi, bem como a realização de operação tapa-buracos, em benefício dos motoristas e
pedestres que circulam pelo Jardim Ricardo César.
- 152/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que, conjuntamente com a Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, determinem o nivelamento e o
recapeamento da Rua Pará, no Jardim Albertina, a fim de oferecer maior segurança aos
condutores de veículos e pedestres que transitam naquela via.
- 153/19, indica ao Prefeito Municipal a construção de valeta no cruzamento entre a Rua das
Hortênsias e a Avenida das Flores, no Parque Morada do Sol, tendo em vista o acúmulo das
águas pluviais naquele ponto, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 154/19, encaminha ao Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que institui o
Programa “Farmapet”, no âmbito do Município de Descalvado, com o objetivo de arrecadar
medicamentos veterinários e humanos úteis para recuperação e tratamento de cães e gatos
resgatados das ruas da cidade e de famílias de baixa renda.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 155/19, pede ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento,
Obras e Serviços Públicos seja realizado mutirão de limpeza pelo menos uma vez por
semana nos bairros, principalmente naqueles que não possuem varredores de rua, conforme
especifica.
- 156/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Antonio Carlos Reschini, que, conjuntamente
com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, proceda à contratação de mais um
nutricionista para o Serviço Municipal de Alimentação Escolar (SMAE) conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 18/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 6.000,00, que visa abranger a Divisão de Turismo, com o objetivo de firmar
Termo de Colaboração com a Associação dos Amigos do Caminho da Fé (Terceiro Setor)
- 24/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 185.410,58, que
visa a devolução de saldo do COMUCRA .
- 28/19, disciplina a ocupação e permanência de container em vias públicas do Município de
Descalvado.
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- 30/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 97.772,60, que
visa abranger a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Descalvado, com o
objetivo de aportar recursos orçamentários para a reforma do prédio administrativo da
Secretaria de Educação.
- 31/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 14.000,00, que visa abranger a Diretoria de Esportes, com o objetivo de
transferir recursos de emenda impositiva para nova classificação econômica por solicitação
do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, objetivando a aquisição de materiais esportivos.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 05/19, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede o Título de Cidadão Honorário de
Descalvado ao Senhor Hugo José Policastro.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 22 de abril de 2.019, segunda-feira, com
início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

