Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
14ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2.017
(TERÇA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício n.º 18/17, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile,
encaminhando Balancete Financeiro do mês de abril do exercício corrente, referente às
Contas deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar;
II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 247/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de conceder
“passe livre” no transporte público urbano para os estudantes que fazem uso do mesmo
para chegarem até a escola, conforme especifica.
- 248/17, indica a Secretaria de Saúde que promova “Campanha de Doação de Sangue” no
município de Descalvado, com diversos pontos de coleta, inclusive, nos finais de semana,
objetivando a reposição dos estoques dos bancos de sangue.
- 260/17, sugere ao Chefe do Poder Executivo que realize campanha junto as Secretarias
de Saúde e Educação para que seja desenvolvida cartilha voltada ao “Combate da
Obesidade Infantil nas Escolas do Município”, conforme aduz.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações:
- 259/17, solicita ao Prefeito Municipal 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.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 254/17, pede ao Poder Executivo para que realize o término do asfaltamento da Vicinal
“Vito Gaia Puoli” que liga Descalvado à Pirassununga, visto que a estrada é muito utilizada
por agricultores da região, bem como, por estudantes e trabalhadores que intercambiam
entre as duas cidades.
- 255/17, pede ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de disponibilizar um
acupunturista na Rede Pública Municipal de Saúde, como forma de prevenção e tratamento
de doenças, conforme especifica.

DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 42/17, requer à Douta Mesa Diretora da Câmara Municipal de Descalvado que seja
constituída comissão especial para revisão do Regimento Interno da Casa, mediante
elaboração de minuta de projeto de resolução, conforme especifica.
Indicações:
- 249/17, solicita ao Prefeito Municipal esforços junto às empresas do ramo pet situadas em
Descalvado, visando apoio para a instituição da Delegacia Eletrônica de Proteção aos
Animais, bem como o desenvolvimento de ações de conscientização à população sobre as
punições em casos de maus, conforme especifica.
- 251/17, indica ao Poder Executivo que em parceria com a Universidade Brasil, seja
realizado projeto para castração de animais, devido a grande reprodução de cães e gatos
em nosso município, que em maioria acabam abandonados.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicação:
- 262/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo que coloque em vigência o Conselho
Municipal de Turismo, pois o mesmo encontra-se desativado desprovendo o município de
receber recursos para melhorias na área e, dessa forma, alavancar o turismo local e
regional.
- 246/17, requer ao Prefeito Municipal que elabore “Projeto Turístico” contendo locais com
fortes potenciais, que sem duvida irão contribuir de forma relativa para estimular o turismo
em nossa cidade, conforme aduz.
GILSON DOS SANTOS RODRIGUES
Indicações:
- 263/17, requer ao Poder Executivo que realize recapeamento asfáltico nas vias do bairro
Jardim Albertina, principalmente na região mais baixa do bairro, tendo em vista que é a
mais antiga e não passa por manutenção há muitos anos, conforme especifica.
- 264/16 pede ao Prefeito Municipal o conserto do calçamento da Rua Paraná, no Bairro
Jardim Albertina, atrás da EMEF Professor Andrelino Casare, pois o mesmo encontra-se
danificado colocando os transeuntes em risco.
- 265/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que tome providências com relação a uma
residência que invade a calçada na Avenida Lázaro Timótheo do Amaral em confluência
com a Perimetral César Martinelli, fazendo com que cidadãos tenham que caminhar pela
rua, se expondo a riscos, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 41/17, requer ao Poder Executivo o cumprimento da Lei Municipal nº 1.291/1.992, que
institui o “Jornal Oficial do Município de Descalvado”, onde devem ser publicadas as leis,
atos de efeitos externos e demais matérias de interesse dos poderes do município, tendo
em vista que sua última publicação foi referente ao mês de setembro de 2016
43/17, requer ao Prefeito Municipal que envie a esta Casa de Leis qual o critério para a
escolha do servidor que irá receber a gratificação, detalhando quais os servidores públicos
que atualmente recebem a gratificação de função, bem como, os encargos atribuídos aos
mesmos.
- 44/17, requer ao Prefeito Municipal que informe se o Executivo possui um programa de
capacitação dos servidores públicos, através do qual seja assegurada a participação em
cursos de qualificação.

PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 250/17, indica ao Poder Executivo que realize “Projeto de Prevenção em Saúde Bucal”
em escolares de 1 a 10 anos como forma de prevenção, fornecendo informação e
orientação aos jovens e crianças, conforme especifica.
- 253/17, pede ao Poder Executivo que forneça no site da prefeitura, a certidão negativa de
débitos de tributos e taxas municipais como: IPTU, ISSQN, água, esgoto, dentre outros
referentes ha anos anteriores, pois atualmente é possível ver apenas do ano em exercício,
tendo em vista oferecer celeridade neste processo tão burocrático nos dias atuais.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 261/17, pede ao Prefeito Municipal que junto a órgão competente providencie a colocação
de suportes com luminárias nos postes de iluminação pública existentes na Rua Reinaldo
Penatti, localizada entre as Vias José Rodrigues Penteado e Perimetral Cesar Martinelli,
para segurança do patrimônio público e privado e, principalmente, dos cidadãos que
transitam naquelas imediações.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 252/17, indica ao Prefeito Municipal, estudos para a realização de evento em homenagem
ao “Dia Mundial do Rock” e o “Dia do Motociclista”, ambos comemorados no mês de julho,
envolvendo bandas musicais, passeio de motos, além de oferecer cultura e entretenimento
a toda população de diversas faixas etárias.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 256/17, indica ao Prefeito que junto à Secretaria de Saúde do município de Descalvado
estude uma forma de escala, para que permaneça um funcionário de cada Unidade de
Saúde da Família no horário de almoço, pois as unidades fecham, fazendo com que os
cidadãos precisem aguardar do lado de fora, ficando vulneráveis às intempéries do tempo,
conforme especifica.
- 257/17, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação, que estudem a
possibilidade de ser realizada apresentação da Escola de Música Municipal de Descalvado,
uma vez no mês, nos bairros de nossa cidade, a fim de levar a boa música e cultura
àqueles que residem em locais de difícil acesso.
- 258/17, indica ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria de
Educação e Cultura estudem a possibilidade de oferecer “Curso de Primeiros Socorros” a
todos os funcionários de creches do nosso município, com objetivo de preparar esses
profissionais para possíveis acidentes.

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:
- 29/17, transfere as concessões de direito de uso de bem público conferidas à INTERGÀS
– Indústria de Gases Ltda. para a empresa NCMA Participações Eirelli, na forma que
especifica.
- 30/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 416,08, para restituição à Secretaria de
Estado da Educação.
- 32/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir financeiramente para a realização
dos festejos da Casa de Oração “A Santa Aliança I” de Descalvado e da Cavalaria
Antoniana.
- 24/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária no valor de R$ 200.546,31 para aplicação de recursos
provenientes de multas de trânsito de exercício anteriores.

PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 9/17, de autoria do Vereador Daniel Bertini, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado a “Semana Municipal de Conscientização sobre Doação de
Sangue”, a realizar-se na semana em que incidir o dia 25 de novembro – Dia Nacional do
Doador Voluntário de Sangue, na forma que especifica.
REQUERIMENTO EM VOTAÇÃO:
- Requerimento de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, solicitando, na forma
regimental, a retirada de tramitação do Projeto de Lei n.º 01/2017, de sua autoria, que
reconhece e declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Nipo Brasileira de
Combate de Uso de Álcool e dá outras providências.

COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 15 de maio de 2.017, segunda-feira,
com início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

