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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
12ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 35/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor de R$ 6.334,60,
para proceder-se junto a Divisão de Fiscalização, Trânsito e Execução de Serviços Públicos a devolução dos
rendimentos de aplicação financeira arrecadado no exercício anterior, no valor de R$ 4.334,60, bem como o
valor a arrecadar até a data da efetiva devolução dos recursos do convênio com o Ministério das Cidades que
teve como objeto a obra de infraestrutura em guias, sarjetas e pavimentação asfáltica.
- 36/18, autoriza o Poder Executivo contribuir, anualmente, com a doação de bens ao PROERD – Programa
Educacional de Resistência às Drogas e Violência, na forma que especifica.
- 37/18, autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar afetação de bem público municipal e conceder direito de
uso de parte de imóvel à empresa “INCOTER – Produtos Alimentícios Eireli Me, na forma que especifica e dá
outras providencias.
- 38/18, dá nova redação ao Artigo 130 e Parágrafo Único e insere o Artigo 132 e Incisos à Lei Co mplementar
n.º 4.031, de 22 de junho de 2016, que institui o Plano Diretor do Município de Descalvado.
- 39/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor de R$ 20.000,00,
para abranger atividades da Divisão de Turismo, aportando recursos orçamentários destinados ao atendimento
de emenda impositiva.
- 40/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor de R$ 70.000,00,
para abranger a Divisão de Saúde do Orçamento, visando aportar recursos orçamentários destinados ao
atendimento de contrapartida da obra de fechamento da Unidade de Saúde do Parque Milênio, mais compra de
equipamentos para a instalação da Farmácia Municipal.
II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 07/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado a Semana Municipal da Cultura, a realizar-se na semana do dia 22 de abril – Dia da
Emancipação Política de Descalvado, na forma que especifica.
- 10/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal
fornecer a carne bovina na forma “moída” aos alunos da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino, na
forma que especifica.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 168/18, pede ao Prefeito Municipal que realize a doação de canetas para a aplicação de insulina à população,
crianças e adultos, tendo em vista a praticidade e comodidade o ferecida para os que convivem com a “diabete”,
conforme especifica.
- 169/18, solicita ao Poder Executivo estudos no sentido de construir ou adaptar um prédio para abrigar uma
Maternidade Municipal, com toda estrutura necessária para oferecer às mães e be bês um ambiente confortável
e humanizado.
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- 170/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que dispõe sobre as normas de
segurança a serem observadas na instalação de piscinas no âmbito do Município de Descalvado, na forma que
especifica e dá outras providências.
ARGEU DONIZETE RESCHINI:
Indicações:
- 171/18, requer ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine ao setor competente a
limpeza do mato nos terrenos onde estão localizados os poços artesianos pertencente s à Municipalidade,
conforme especifica.
- 172/18, indica ao Poder Executivo que os galhos, sofás, dentre outros tipos de entulhos recolhidos pela
Prefeitura, sejam depositados no espaço que foi desapropriado pela Administração no Butiá, na forma que
especifica.
CARLOS CESAR PAIVA:
Requerimento:
- 37/18, requer ao Prefeito Municipal o cumprimento da Lei n.º 1.292, de dezembro de 1.992, a qual autoriza o
Executivo a prover todas as despesas de manutenção do relógio instalado entre as duas torres da fachada da
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Belém, conforme especifica.
Indicação:
- 173/18, pede ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a adoção das medidas necessárias
para manter em funcionamento normal as Creches Municipais no período de férias escolares, tanto em julho
quanto em dezembro e janeiro.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 174/18, indica ao Secretário de Saúde que estude a possibilidade de estender o horário de entrega de
medicamentos após às 18:00 horas e também aos finais de semana, oferecendo aos cidadãos mais opções de
horários, já que muitos trabalham e/ou tem outros compromissos que comprometem a retirada dos remédios.
- 175/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que autoriza concessão de direito de uso
com fins à doação de bem público municipal à empresa “D.H.R.Transporte Ltda – Me”, visando fomentar a
geração de mais emprego e renda.
DEBORA CABRAL:
Indicação:
- 176/18, solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a realização de melhorias na Avenida Luiz
Alton, no Parque Universitário, em benefício dos moradores e da população que transitam pelo local, conforme
especifica.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 177/18, reivindica ao Prefeito Municipal a implantação de aplicativo que permita a interação entre a população
e o Poder Executivo, possibilitando que os munícipes deem sugestões e fiscalizem a administração municipal.
- 178/18, pede ao Chefe do Poder Executivo a revitalização do Parque Ecológico “Sebastião Fiochi”, e,
ademais, a construção, nele, de pista de caminhada, campos de areia para futebol e vôlei, iluminação
adequada e ajardinamento, conforme aduz.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 39/18, requer às empresas de telefonia móvel "Claro” e “Vivo” melhorias no sinal oferecido à população do
Município de Descalvado, tendo em vista que em determinadas áreas do perímetro rural e urbano o sinal é
falho ou inexistente, conforme especifica.
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- 40/18, reivindica ao Prefeito Municipal que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis cópia
integral do contrato firmado entre a Municipalidade e empresa “CEBI Informática Ltda.
Indicação:
- 179/18, solicita ao Poder Executivo a implantação de sistema online para o agendamento de consultas com
médicos especialistas, tornando o processo mais transparente aos pacientes, conforme especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 180/18, indica ao Chefe do Poder Executivo que, em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
do Município, realize a corrida rural intitulada “Trail Run”, com o objetivo de incentivar o turismo rural em nossa
cidade, na forma que especifica.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 181/18, pede ao Prefeito Municipal que providencie cobertura para o ponto de ônibus localizado no
cruzamento da Rua Virgínia Alves Aguiar com a Avenida Antonio Garbuio, no Bosque do Tamanduá, haja vista
que os cidadãos ficam expostos às condições climáticas, conforme especifica.
- 182/18, solicita à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a implantação de redutor de velocidade na
Rua João Fernando Vila, no Bairro Jardim Paola, a fim de evitar que os veículos transitem em alta velocidade
pela via pública.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 183/18, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlo s Reschini, que determine a vistoria e
sanitização nos locais fechados de acesso coletivo, públicos e privados da cidade, a fim de evitar a transmissão
de doenças infectocontagiosas.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 38/18, reivindica ao Prefeito Municipal que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis relatório
contendo o nome dos ocupantes dos cargos de direção e coordenação das EMEI’S e Creches Municipais.
Indicação:
- 184/18, pede ao Poder Executivo que, juntamente com a SEMARH, CETESB e a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente, faça um estudo com o objetivo de identificar uma área adequada, fora do perímetro urbano, para o
descarte de entulhos e resíduos de poda de árvores.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 04/18, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, congratula o empresário Odair José Colucci, mais
conhecido como “Preá”, pela limpeza e manutenção da praça pública “Reve rendo Alva Hardie”, tornando-a um
ambiente agradável para os momentos de lazer de toda população descalvadense, conforme especifica.

4

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 31/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 550.990,74,
visando abranger a Divisão de Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS, em primeiro ao ajuste da
classificação orçamentária no valor de R$ 540.000,00 que terá como fonte de recursos a anulação parcial de
dotações e, em segundo, a abertura de uma dotação para repasse de recursos de exercício anterior para a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, pela formalização de convênio com a mesma no
valor de R$ 10.990,74.
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
COMUNICADO
- Em virtude do feriado em comemoração ao “Dia do Trabalho”, a próxima Sessão Ordinária será realizada no
dia 02 de maio de 2018, quarta-feira, com início às 18h00.

