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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
14ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2.019
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 39/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 31.645,00, que visa abranger a Divisão do Projeto Criança do Município de
Descalvado, com o objetivo de aplicar os recursos das emendas impositivas individuais na
dotação adequada em conformidade com as necessidades do Projeto Criança.
- 40/19, dispõe sobre a alteração dos artigos 11, caput e parágrafo 1º e 47, inciso III, da Lei
n.º 1.688, de 19 de agosto de 1997, que disciplina a Política Municipal de Atendimento dos
Direitos da Criança e do Adolescente, alterando os requisitos exigidos para a candidatura a
membro do Conselho Tutelar.
II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 186/19, reivindica ao Chefe do Executivo e à Secretaria Municipal de Educação e Cultura
que, em parceria com a ACID - Associação Comercial e Industrial de Descalvado, estudem a
criação do programa “Aluno Exemplar”, que tem por objetivo incentivar os alunos da rede
pública municipal a melhorar o rendimento escolar, mediante premiações e concessão de
materiais escolares para o ano letivo subsequente.
- 187/19, encaminha ao Prefeito Municipal anteprojeto de lei que dispõe sobre a carteira de
identificação da pessoa com transtorno do espectro autista (Ciptea), no âmbito do Município
de Descalvado, visando assegurar o acesso dessas pessoas às políticas públicas dos
governos municipal, estadual e federal.
- 188/19, indica ao Chefe do Executivo a realização de estudos para a criação da “Creche
Noturna” no Município de Descalvado, em benefício dos pais que trabalham e estudam à
noite e não dispõem de local adequado para deixar seus filhos.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 189/19, pede ao Chefe do Poder Executivo a aquisição de uma ambulância dotada de
equipamentos e toda estrutura necessária para o transporte de pacientes em estado póscirúrgico, conforme especifica.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 190/19, encaminha ao Chefe do Poder Executivo anteprojeto de lei que regulamenta a
colocação de caçambas para coleta e remoção de entulhos no Município de Descalvado, na
forma que especifica.
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Requerimentos:
- 65/19, solicita à Prefeitura Municipal que envie a esta Casa de Leis cópia do acordo
firmado entre a Municipalidade e a empresa Rizzo Comércio e Serviços de Mobiliário Urbano
Ltda. EPP, no que tange à instalação das câmeras de videomonitoramento em Descalvado,
bem como que envie cópia dos comprovantes dos valores já pagos à referida empresa e
aponte qual o montante que ainda falta ser pago.
- 66/19, requer ao Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que informe a esta
Casa de Leis qual valor está sendo pago ao segurança que atua na área de transbordo dos
resíduos sólidos domiciliares de Descalvado e, ainda, qual o horário de trabalho do referido
profissional, na forma que especifica.
DÉBORA CABRAL:
Indicações:
- 191/19, sugere à Secretaria Municipal de Saúde a implantação de sistema de confirmação
de consultas médicas via SMS ou WhatsApp, como forma de tornar o processo ágil e
eficiente, facilitando os encaixes de novos pacientes nas unidades de saúde, conforme
especifica.
Requerimentos:
- 67/19, requer ao Prefeito Municipal informações sobre os estudos que vêm sendo
realizados e as propostas de melhoria para o plano de carreira dos servidores públicos
municipais, em vista da importância da valorização profissional do funcionalismo.
- 68/19, solicita ao Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, informe a esta Casa de
Leis se existe um projeto para a reforma do Velório Municipal, bem como o prazo para
execução das obras.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimentos:
- 69/19, requer ao Poder Executivo que informe as razões pelas quais, até a presente data,
não foi assinado convênio entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo para a instalação da Atividade Delegada no Município de
Descalvado.
- 70/19, solicita ao Prefeito Municipal que informe o motivo pelo qual o “drone” (Aeronave
Remotamente Pilotada) adquirido para auxiliar nas ações de prevenção e combate à
criminalidade, ainda não foi entregue à 3ª Companhia do 38º Batalhão da Polícia Militar de
Descalvado.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Indicações:
- 192/19, pede à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que torne mão única de
direção o trecho inicial da Rua José Bonifácio, entre as Ruas Dom Pedro II e Siqueira
Campos, com o objetivo de disciplinar o trânsito, tornando-o mais seguro.
- 193/19, solicita à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos
a realização dos serviços de tapa buracos no trecho da Rua José Bonifácio, entre as ruas
Dom Pedro II e Siqueira Campos, em vista das condições precárias do pavimento asfáltico
naquele local.
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PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 194/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Antonio Carlos Reschini, a colocação de
lixeiras nas calçadas da região central e nas principais praças do Município de Descalvado,
com a finalidade de evitar que os resíduos sejam jogados indevidamente nas vias públicas.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 195/19, solicita ao Prefeito Municipal que, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, realize o ajardinamento na rotatória existente na confluência das Ruas
Carlos Pulici e Mário Bonitátibus. Pede, ainda, a colocação de placa indicando a entrada do
Bairro Parque Morada do Sol, conforme especifica.
- 196/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a instalação de aparelhos de academia ao
ar livre e playground na praça que está sendo construída ao lado da USF “Humberto
Coelho”, no Bairro Jardim Belém, a fim de oferecer um local agradável e de lazer para uso
da população.
- 197/19, pede ao Prefeito Municipal a instalação de luminárias em toda a extensão da
segunda via da Rua Mário Bonitátibus, que foi asfaltada recentemente, em prol da
segurança da população que transita pelo local.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 198/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude a
possibilidade de proporcionar condições para Descalvado sediar competições esportivas,
com o intuito de desenvolver o “Turismo Esportivo” em nossa cidade, com a recepção de
delegações de várias localidades.
VAGNER BASTO:
Indicação:
- 199/19, reitera solicitação ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Saúde, visando o
atendimento médico noturno nas Unidades de Saúde da Família dos bairros, de forma
alternada, com intuito de atender à demanda de pacientes, evitando a superlotação do
Pronto Socorro Municipal “Dr. Vitório Amadeu Casati”.
Requerimentos:
- 71/19, solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, preste informações sobre o controle de ponto
eletrônico e horas extras dos funcionários que realizam a limpeza pública, conforme
especifica.
- 72/19, reitera pedido ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, para que, no
tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis cópia integral da prestação de contas e de
todos os contratos firmados, referentes às festividades do Carnaval de 2019.

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
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Até o fechamento desta pauta, às 16 horas do dia 02 de maio de 2.019, quinta-feira, não
havia projeto inserido neste expediente. No entanto, proposituras ainda podem ser
colocadas em votação.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 13 de maio de 2.019, segunda-feira, com
início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

