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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
11ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – VETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEITURA NESTE EXPEDIENTE:
- Veto integral ao Projeto de Lei n.º 03/18, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, institui a “Lei
Lucas Begalli Zamora” que dispõe sobre a obrigatoriedade de curso de primeiros socorros nas escolas públicas
e particulares de ensino básico em todo o Município de Descalvado, na forma que especifica.
Observação:
Os projetos vetados deverão ser apreciados pela Câmara dentro do prazo de trinta dias a contar desta Sessão,
em uma só discussão, considerando-se aprovados se obtiverem o voto favorável da maioria absoluta de seus
membros. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido acima, os vetos serão colocados na Ordem do Dia
da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 32/18, autoriza o Poder Executivo Municipal conceder direito de uso de bem público municipal à empresa
Expresso Descalvado Ltda., na forma que especifica e dá outras disposições.
- 34/18, autoriza o Poder Executivo Municipal conceder direito de uso de bem público municipal à empresa
Lummini Solaris BJR Indústria de Iluminação e Energia Sustentável Ltda. Me., na forma que especifica e dá
outras providências.
III – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 08/18, de autoria do Vereador Daniel Bertini, dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal
disponibilizar, diariamente, no site da Prefeitura Municipal, o cardápio e a tabela nutricional das refeições
servidas aos alunos da Rede Municipal de Ensino, na forma que especifica.
- 09/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder
Executivo disponibilizar, no site da Prefeitura Municipal, os autos de infração, notificações e inventários de
apreensão e/ou devolução, em até 02 dias úteis, contados da respectiva lavratura, na forma que especifica.
IV - MOÇÃO DE APOIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/18, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, manifesta apoio à Câmara dos Deputados para
aprovação do Projeto de Lei n.º 392/2016, que permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na hipótese de pedido de demissão.
V – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 149/18, pede ao Chefe do Executivo que estude a possibilidade, conjuntamente com as Secretarias de
Assistência e Desenvolvimento Social e de Saúde, de criar o “Cartão do Bebê”, objetivando proporcionar
tranquilidade às mães e às crianças nos primeiros seis meses de vida, conforme especifica.
- 150/18, reivindica ao Prefeito Municipal que envie ao Legislativo Projeto de Lei que disponha sobre desconto
no Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU para contribuintes portadores de câncer, tendo como objetivo
auxiliar financeiramente as pessoas que passam por esta dificuldade.
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- 151/18, reitera pedido a COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito para que proceda a implantação de
redutor de velocidade na Rua das Hortênsias, no Parque Morada do Sol, a fim de disciplinar o trânsito e evitar
acidentes no local, conforme especifica.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 152/18, indica ao Poder Executivo Municipal a construção de quadra com cobertura e toda estrutura
necessária, no bairro Parque Morada do Sol, para a prática de badminton, conforme especifica.
- 153/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a urbanização da Praça do
Cerrado, localizada no Parque Morada do Sol, como forma de oferecer uma opção de lazer e entretenimento
aos cidadãos daquele bairro.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 35/18, requer ao Prefeito Municipal informações sobre processo judicial referente às câmeras de
monitoramento adquiridas pela Municipalidade e que nunca foram colocadas em uso, conforme especifica.
DEBORA CABRAL:
Indicações:
- 154/18, sugere ao Poder Executivo que transforme a rotatória existente na confluência da Avenida das Flores
com a Rua dos Iris, no Parque Morada do Sol, em praça, com o objetivo de oferecer um espaço para lazer e
entretenimento dos cidadãos daquele bairro, conforme especifica.
- 155/18, pede ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de entregar mensalmente a cesta básica na
residência dos servidores municipais que estão em licença saúde, prestando apoio ao funcionário e sua família
no momento de fragilidade.
- 156/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de não realizar o desconto no valor
integral dos dependentes do plano de saúde dos servidores municipais que estão afastados por motivos de
saúde, prestando apoio ao funcionário e sua família no momento de fragilidade.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 157/18, propõe ao Chefe do Poder Executivo a implantação de cartão magnético para abastecimento da frota
municipal, com uma base única dos dados que possa gerar relatório pormenorizado de cada veículo, a fim de
obter maior controle dos gastos, na forma que especifica.
- 158/18, requer ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de implantar um sistema que permite a consulta
online dos demonstrativos de pagamento pelos servidores públicos no site institucional da Prefeitura, a partir de
senha pessoal.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 36/18, reivindica ao Poder Executivo que seja informado porque ainda não foi prorrogada a validade do cartão
de estacionamento em vaga especial destinado aos idosos de 01 (um) ano para 03 (três) anos, conforme
Requerimento n.º 59/18 apresentado por este Vereador, conforme especifica.
Indicações:
- 159/18, solicita ao Chefe Executivo a reabertura do Matadouro Municipal com o objetivo de disponibilizar um
espaço adequado e com custo acessível aos cidadãos descalvadenses, conforme especifica.
- 160/18, pede ao Prefeito Municipal a implantação de ciclovia no trajeto compreendido entre o Jardim Ricardo
Cesar até o Bairro São Sebastião, passando pela Perimetral Cesar Martinelli, com o intuito de oferecer
mobilidade urbana, opção de lazer segura, além de incentivar a pratica de esportes, conforme especifica.
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PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 161/18, requer ao Presidente do Legislativo, Excelentíssimo Luis Guilherme Panone, que disponibilize no site
institucional da Câmara Municipal as Emendas Impositivas apresentadas pelos vereadores, especificando sua
destinação, valores e autores, conforme especifica.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 162/18, indica a Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento, Obras e Serviços Públicos, que realize
recapeamento na Rua Pará, no Parque Vitória, haja vista que a via recebeu melhorias, porém não em toda sua
extensão, conforme especifica.
- 163/18, pede a COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que coloque placas de “Proibido Estacionar”
em um dos lados da Rua Sebastião Lacerda, no Santa Cruz, a fim de melhorar o trânsito de naquela via.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 164/18, encaminha ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a
criação do Departamento Municipal de Trânsito (DMT) e da Junta Administrativa de Recursos de Infração
(JARI) no Município de Descalvado, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo os princípios na
Constituição Federal e dá outras providências.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 165/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que em parceria com Câmara Municipal, Comissão Municipal de
Trânsito – COMUTRAN e Polícia Militar formule campanhas permanentes de conscientização no trânsito para
pedestres e condutores de veículos, conforme especifica.
- 166/18, indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que seja realizada com urgência a
dedetização dos bueiros e rede de esgoto dos Bairros Jardim Colonial, Jardim São Francisco e Recanto dos
Ipês I, tendo em vista o grande número de ratos e baratas que estão sendo encontrados nos referidos bairros.
- 167/18, solicita ao Poder Executivo que contrate empresa especializada para avaliar todos os cargos,
empregos públicos e setores da administração, no sentido de conceder adicional de insalubridade e
periculosidade aos servidores que exercem funções e atividades que se enquadram como insalubres e
periculosas e ainda não estão recebendo este benefício que é de direito, conforme especifica.
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:
- 07/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
97.849,26, para pagamento de serviços prestados pela empresa CEBI Informática Ltda., no exercício de 2016.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 04/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Doutor Luís Antônio Panone;
- 03/18, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado
ao empresário Ricardo Uemura Kunimi;
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COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 23 de abril de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

