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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
15ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2.019
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
- Ofício SMS n.º 356/19, do Secretário de Saúde, Sr. Wander Bonelli, encaminhando o Relatório
de Gestão do exercício de 2018 – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar.
- Convite do Presidente da Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de
Contas Municipais, Sr. Antonio Carlos Fernandes Lima Junior, para o evento “1º Encontro
Regional Sobre os Reflexos da Reforma da Previdência nas Finanças dos Municípios”, que será
realizado no dia 16.05.2019, às 13:00 horas, na Câmara Municipal de Aguaí-SP.
II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 41/19, autoriza o Poder Executivo a doar à 3ª Companhia de Polícia Militar do Estado de São
Paulo, integrante do 38º Batalhão da Polícia Militar, 01 (um) Drone Planton 4 Pro, completo com
acessórios, na forma que especifica.
III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 04/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, congratula o atleta descalvadense Michael
Gustavo Fornazari pelo título de Campeão Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 faixa-roxa, demonstrando
seu amor e dedicação ao esporte e enaltecendo o nome da nossa cidade no cenário nacional.
IV – MOÇÃO DE APOIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/19, de autoria da Vereadora Debora Cabral, manifesta apoio à aprovação do Projeto de Lei
n.º 72/2012, que tramita no Senado Federal para que os serviços dos fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais sejam incluídos no Programa Saúde da Família (PSF), visando oferecer
maior qualidade de vida à população.
V – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 200/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Antonio Carlos Reschini, a instalação da Guarda
Civil Municipal em Descalvado, com o objetivo de reforçar a segurança da cidade e da nossa
população, conforme especifica.
- 201/19, reivindica ao Prefeito Municipal os serviços de manutenção no alambrado e colocação
de tampas nas caixas d’água do CLT - Centro de Lazer do Trabalhador “Daltayr Anacleto Pozzi”,
a fim de garantir a segurança e a saúde dos frequentadores daquele espaço público.
- 202/19, pede à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize transporte individual para os
pacientes que realizam hemodiálise em outras cidades, oferecendo-lhes maior comodidade em
virtude da fragilidade em que se encontram.
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ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 203/19, indica ao Poder Executivo a construção de recuo para embarque/desembarque de
passageiros no ponto de ônibus existente na Avenida Descalvado, próximo à rotatória com a
Rua Coronel Arthur Whitaker, para fluidez do trânsito e segurança dos usuários do transporte
coletivo.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 204/19, requer ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a adoção de medidas no
sentido de solucionar a questão dos animais abandonados no Município de Descalvado,
oferecendo-lhes uma vida digna.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 73/19, solicita ao Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis cópia integral do contrato
firmado com a empresa responsável pelas obras na segunda via da Rua Mário Bonitatibus, que
dá acesso ao Bairro Parque Morada do Sol, para o exercício do papel fiscalizatório.
DÉBORA CABRAL:
Requerimento:
- 74/19, reitera pedido de informações ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos
Reschini, sobre a conclusão das obras da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no Município
de Descalvado, conforme especifica.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento:
- 75/19, reivindica ao Prefeito do Município que envie a esta Casa de Leis cópia do projeto
executivo contendo o ensaio de suporte CBR (California Bearing Ratio) relativo ao asfalto
aplicado na segunda via da Rua Mário Bonitátibus.
Indicação:
- 205/19, pede à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que torne mão dupla de direção
o tráfego de veículos na Rua Orderigo Gabrielli, no trecho compreendido entre as Ruas Pedro
Alcântra Camargo e Vinte e Oito de Fevereiro, onde está localizada a EMEI “Monsenhor José
Canônico”, de modo que o ônibus que transporta os alunos estacione com a porta voltada à
calçada daquela unidade escolar, evitando que as crianças desembarquem no meio da rua.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 76/19, solicita à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento informações
sobre a destinação dos galhos e resíduos provenientes da poda de árvores na região urbana de
Descalvado.
- 77/19, requer ao Secretário Municipal de Saúde informações sobre os horários de atendimento
nas Unidades de Saúde da Família dos bairros, tendo em vista as reclamações da população de
que os postos não abrem ou fecham mais cedo em determinados dias da semana, conforme
especifica.
Indicação:
- 206/19, sugere ao Soberano Plenário a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito –
CPI com o objetivo de apurar responsabilidades quanto ao serviço de pavimentação asfáltica da
segunda via da Rua Mário Bonitátibus, que é um dos principais acessos ao Parque Morada do
Sol, tendo em vista a ocorrência de pontos de deterioração (esfarelamento e rachaduras), após a
liberação para o trânsito de veículos, caracterizando possível mau uso do dinheiro público.
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REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 207/19, reivindica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos
o reparo das guias e sarjetas da Rua José do Nascimento, no Bairro Ricardo César, bem como a
limpeza do mato, em prol dos moradores daquela região.
- 208/19, solicita ao COMUCRA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
a realização de parceria com a 3ª Companhia do 38º Batalhão da Polícia Militar do Estado de
São Paulo para a continuidade do Projeto “Nosso Tamanduá”, que visa ministrar aulas de artes
marciais para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, aproximando a
comunidade e esta importante instituição.
- 209/19, indica ao Prefeito Municipal a substituição das placas de identificação de ruas do
Município de Descalvado que estão danificadas, uma vez que os nomes das ruas estão ilegíveis
e o material enferrujado, prejudicando a localização das vias, sobretudo para as empresas que
prestam serviços de entrega.
VAGNER BASTO:
Requerimentos:
- 78/19, requer ao Poder Executivo que, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento intensifique a realização de campanhas de orientação e conscientização sobre
a regularização do SIM - Serviço de Inspeção Municipal junto aos produtores, trabalhadores,
comerciantes e consumidores.
- 79/19, pede ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Saúde que informem o motivo do
cancelamento do contrato referente à instalação de prontuário eletrônico nas unidades da rede
municipal de saúde.
Indicação:
- 210/19, indica ao Prefeito Municipal que, juntamente com o Secretário de Saúde, adotem
políticas de conscientização da população a respeito dos atendimentos oferecidos pelas
Unidades de Saúde da Família, voltados ao acompanhamento e prevenção de doenças.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
MOÇÃO DE APELO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 01/19, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, manifesta apelo ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, e ao Excelentíssimo Senhor Senador
Luiz Carlos Heinze - Relator da Comissão de Assuntos Sociais (Secretaria de Apoio à Comissão
de Assuntos Sociais) – visando atenção especial e, se possível, maior celeridade na tramitação
legislativa do Projeto nº 115/2017, de autoria do Deputado Federal Marcio Alvino (PL
5675/2016), que dispõe sobre a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e santas
casas de misericórdia.
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 25/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 97.849,26, que visa
abranger a Divisão de Administração, com o objetivo de efetuar o pagamento de despesas de
exercícios anteriores, relacionadas à Empresa CEBI Informática Ltda.
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- 29/19, dispõe sobre a jornada de trabalho de emprego público de psicólogo, passando-se de
40 para 30 horas semanais, na forma que especifica.

- 36/19, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem público municipal à
Empresa “Novocau Industrial e Comércio de Produtos Eirelli”, com fins à doação, na forma
que especifica.
- 37/19, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.533,84, que
visa abranger a Diretoria de Supervisão e Obras Públicas do Município, com o objetivo de
devolver os rendimentos de aplicação financeira do Convênio firmado entre as partes.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 20 de maio de 2.019, segunda-feira, com
início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

