Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
11ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 17 DE ABRIL DE 2.017
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Requerimento:
- 32/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que envie à Câmara Municipal projeto de lei
alterando o artigo 1º da lei 3.924 de 1º de junho de 2015, incluindo, nele, os conselheiros
tutelares, para que os mesmos recebam também o benefício “Auxílio Alimentação”,
conforme especifica.
Indicações:
- 184/17, solicita ao Prefeito Municipal a execução dos serviços de limpeza em áreas da
Municipalidade, bem como a aplicação de multas aos proprietários de terrenos particulares,
que encontram-se tomados pelo mato, com a finalidade de manter a manutenção da cidade
a preservação da saúde pública. (Esta é uma solicitação dos alunos do 3º ano do
ensino médio do Centro Educacional SESI 205)
- 196/17, pede ao Poder Executivo para que realize estudos no sentido instalar um posto
da polícia militar nos bairros que registram mais ocorrências, a fim de oferecer mais
segurança aos munícipes que lá residem, conforme especifica.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações:
- 185/17, sugere ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Divisão de Cultura,
promova ações voltadas a realização de eventos culturais em praças públicas do nosso
município, disponibilizando estruturas de som, tendas e banheiros químicos, com objetivo
de oferecer opções de lazer e entretenimento aos nossos munícipes. (Esta é uma
solicitação dos alunos do 3º ano do ensino médio do Centro Educacional SESI 205)
- 204/17, solicita ao Poder Executivo a reforma e recolocação das placas de identificação
dos bairros, que serviam para orientação da população e turistas que visitam a nossa
cidade, porém, foram retiradas para manutenção, e até o presente momento não foram
recolocadas.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 186/17, indica a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos que, com urgência, determine a recuperação e isolamento do ponto de despejo
irregular de lixo, situado no cruzamento da Avenida Antonio Fregonese e Vicinal José
Perna Sobrinho. (Esta é uma solicitação dos alunos do 3º ano do ensino médio do
Centro Educacional SESI 205)

- 197/17, pede a Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a instalação de redutor de
velocidade na Rua Carlos Pulici, próximo às residências n.º 115 e n.º 120, a fim de
disciplinar o trânsito e evitar acidentes no local.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 187/17, reivindica ao Prefeito Municipal que, por intermédio da Secretaria de Esportes,
Lazer e Turismo, determine o apoio financeiro para o transporte dos atletas participantes da
associação paulista de vôlei, que representam o município de Descalvado em diversas
competições regionais. (Esta é uma solicitação dos alunos do 3º ano do ensino médio
do Centro Educacional SESI 205)
- 203/17, pede ao Poder Executivo que realize uma “Operação Carne Segura”, através da
Vigilância Sanitária, nas casas de carnes, mercados, frigoríficos, açougues e outros
estabelecimentos que comercializam carnes, visando à fiscalização dos produtos e se
estão dentro das normas para venda e consumo, como forma de resguardar a saúde dos
consumidores.
- 207/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que providencie a proibição do uso de carros
e motos de qualquer cilindrada no Kartódromo Municipal “Ayrton Senna da Silva”, tendo
como uso exclusivo para: competições de kart, exposições de carros antigos, shows
musicas, dentre outros, conforme especifica.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicações:
- 188/17, requer ao Prefeito Municipal a instalação de uma faixa de travessia elevada
(lombada unida à faixa de pedestres), no cruzamento da Avenida Independência com a
Rua Manoel Ferreira Gaio, próximo ao Centro Educacional SESI 205, em prol da
segurança dos alunos e demais pessoas que por ali transitam. (Esta é uma solicitação
dos alunos do 3º ano do ensino médio do Centro Educacional SESI 205)
- 206/17, solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, esforços visando o
retorno das cirurgias de vasectomia no Centro de Saúde "Dr. Vital Brasil", com o objetivo
de atender os pacientes que aguardam pela realização do procedimento em nosso
município, conforme especifica.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 189/17, reivindica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, estudos visando à
doação de áreas e incentivos fiscais, como forma de atrair a instalação de novas empresas
no município de descalvado, gerando emprego e renda à população. (Esta é uma
solicitação dos alunos do 3º ano do ensino médio do Centro Educacional SESI 205)
- 201/17, requer ao Chefe do Poder Executivo, pelos meios regimentais, verifique
possibilidade de determinar o setor competente, realizar vistoria nos extintores de i ncêndio
instalados nas escolas, creches, unidades de saúde da família, postos de saúde e demais
órgão públicos, promovendo suas manutenções ou troca se for o caso, deixando-os em
condições de uso caso necessário.

- 202/17, indica ao Prefeito Municipal que junto a setor competente da administração, tome
providencias urgentes para colocação de portões no Parque Ecológico “Sebastião Fiochi”,
situado no Bairro Jardim Bela Vista, para que possam ficar fechados no período noturno,
como forma de manter a segurança no local conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 33/17, requer a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a adoção de medidas
urgentes objetivando solucionar o problema de constante interrupção de energia elétrica
nos bairros Novo São Sebastião e Parques Universitários I e II, em prol dos moradores
daquela região.
Indicação:
- 190/17, solicita ao Poder Executivo que determine os serviços de limpeza e manutenção
na Praça “Luiz Celso Antônio”, popularmente conhecida como “Praça do Lago”. Pede,
ainda, melhorias na iluminação do local, de modo que o espaço possa ser utilizado com
segurança também no período noturno, conforme especifica. (Esta é uma solicitação dos
alunos do 3º ano do ensino médio do Centro Educacional SESI 205)
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 191/17, sugere ao Prefeito Municipal a introdução de coleta seletiva periódica nos bairros,
bem como a intensificação da coleta de galhos e entulhos, a fim de conscientizar a
população e melhorar o aspecto urbanístico da nossa cidade. (Esta é uma solicitação dos
alunos do 3º ano do ensino médio do Centro Educacional SESI 205)
- 195/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de celebrar um
contrato de comodato para uso do imóvel que abrigava o antigo “Nosso Clube”, de modo
que possa ser utilizado pela população descalvadense como uma área destinada a pratica
de esportes e recreação, conforme aduz.
- 205/17, pede ao Poder Executivo que realize manutenção na Estrada Municipal DCV 040,
localizado nas imediações do Jardim Ricardo Cesar, que interliga descalvado ao município
de Porto Ferreira, tendo em vista as péssimas condições em que a estrada se encontra.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 192/17, indica ao Prefeito Municipal a construção de cobertura e assentos nos pontos de
ônibus de nosso município que ainda não dispõem dessa benfeitoria e melhorias para os
que já possuem, oferecendo maior segurança e conforto aos usuários do transporte
coletivo. (Esta é uma solicitação dos alunos do 3º ano do ensino médio do Centro
Educacional SESI 205)
- 200/17, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a troca do
bebedouro de água existente no Almoxarifado Municipal “Oscar Bronine”, atendendo o
pedido dos servidores que trabalham no local, conforme aduz.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 193/17, solicita ao Prefeito Municipal, junto à Divisão de Cultura, estudos no sentido de
viabilizar a reativação do cinema em Descalvado, com a divulgação de incentivos, se
necessário, para que empresas privadas instalem, oferecendo a população essa opção de
lazer, entretenimento e cultura. (Esta é uma solicitação dos alunos do 3º ano do ensino
médio do Centro Educacional SESI 205)
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 194/17, reivindica ao Poder Executivo melhorias na sinalização dos pontos turísticos e de
belezas naturais de Descalvado, bem como a melhoria de investimentos e manutenção de
tais locais possibilitando o aumento do fluxo de turistas e, consequentemente, a
movimentação econômica da nossa cidade. (Esta é uma solicitação dos alunos do 3º
ano do ensino médio do Centro Educacional SESI 205)
- 198/17, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine os serviços de recapeamento
asfáltico na extensão da Rua Piauí, que abrange os bairros Jardim São Cristóvão e Portal
dos Coqueiros, visto que a via pública encontra-se em péssimo estado de conservação,
causando transtornos aos moradores e demais pessoas que por ali transitam.
- 199/17, sugere ao Prefeito Municipal a contratação de empresa especializada em
segurança do trabalho, com objetivo de cumprir as normas e de garantir um ambiente de
trabalho mais seguro e harmonioso aos servidores municipais.
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:
- 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.
- 27/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de créditos 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.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 04/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, congratula o ciclista Luis
Alberto Olivieri pelo brilhante trabalho de identificação e fotografia das cachoeiras do
Município de Descalvado, contando a história da nossa área rural com apreço e respeito à
natureza, consoante aduz.

MOÇÃO DE APELO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
MOÇÃO DE REPÚDIO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 02/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, pede à Mesa Diretora desta
Casa Legislativa que encaminhe Moção de Repúdio ao Congresso Nacional contra a
Reforma da Previdência Social, por retirar, drasticamente, direitos sociais conquistados ao
longo de décadas pelos cidadãos brasileiros, conforme aduz.

COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 24 de abril de 2.017, segunda-feira,
com início às 18:00 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

