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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
15ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 46/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 102.975,79,
para abranger a Divisão de Saúde, com o objetivo principal de criar crédito especifico sobre a verba destinada
pelo Deputado Duarte Nogueira especificamente para Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica
para aquisição de equipamentos e material permanente.
II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 14/18, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo
informar à Câmara Municipal sobre os procedimentos judiciais nos quais o Município de Descalvado seja parte.
- 15/18, de autoria de Vereador Daniel Bertini, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Descalvado a “Semana Municipal de Luta Contra a Violência e a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”, a realizar-se na semana do dia 18 de maio – Dia Nacional Contra a Violência e a Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, na forma que especifica.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 220/18, solicita ao Poder Executivo a adoção das medidas necessárias para a colocação de antena de
captação de sinal de telefonia móvel na região leste da cidade, com o objetivo de atender aos anseios dos
moradores daquela populosa área;
- 221/18, reivindica ao Prefeito Municipal que disponibilize número de telefone que sirva como “Disk Denúncia”,
para que a população entre em contato em casos de maus tratos e abandono de animais. Pede, ainda, que o
nome do denunciante possa ser preservado, evitando, assim, possíveis problemas a pessoa que prestar
queixa;
- 222/18, indica ao Chefe do Poder Executivo que os processos licitatórios de compra realizados pela
Municipalidade sejam transmitidos ao vivo pelo site institucional da Prefeitura, como forma de garantir a
transparência dos atos públicos, conforme especifica.
ARGEU DONIZETE RESCHINI:
Indicações:
- 223/18, solicita ao Prefeito Municipal que disponibilize maior número de vagas de estacionamento para
deficientes na região central da cidade e onde mais se fizer necessário, a fim de facilitar a locomoção desses
cidadãos ao comércio, bancos, praças, órgãos públicos, hospitais, entre outros;
- 224/18, requer ao Poder Executivo que estude a viabilidade legal de destinar à Patrulha Agrícola do Município
o total das taxas arrecadadas pela prestação de seus serviços, conforme especifica.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 225/18, reivindica ao Prefeito Municipal a construção de cobertura sobre os brinquedos da Escola Municipal
de Ensino Infantil “Professora Terezinha Machado”, localizada no Parque Morada do Sol, visando oferecer um
local adequado para as crianças realizarem suas atividades;
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- 226/18, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine os serviços de
pavimentação asfáltica no pequeno trecho da Avenida Antônio Fregonese, que demanda ao loteamento
denominado “Recanto Nova Era”, consoante aduz.
DANIEL BERTINI:
Requerimentos:
- 48/18, solicita ao Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis cronograma pormenorizado das viagens que
transportam cidadãos para as cidades de Américo Brasiliense, Araraquara e São Carlos, constando nome dos
pacientes e motoristas, bem como o veículo utilizado na ocasião, do período compreendido de janeiro de 2018
até a presente data, na forma que especifica;
- 49/18, reivindica ao Prefeito Municipal que envie cópia de documento que comprove a renovação do cadastro
do Município no convênio SICONV, que visa a redistribuição de água para os Assentamentos de nossa cidade,
conforme acordado em reunião com o Secretário do INCRA, Senhor Alexandre Pereira, no mês de fevereiro de
2018, consoante aduz.
DEBORA CABRAL:
Requerimento:
- 50/18, requer à INTERVIAS – Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A a construção de uma
rotatória na Rodovia SP-215, na altura do Distrito Industrial "Cosmo Fuzaro", com o objetivo de facilitar o
acesso às empresas e residências localizadas naquela região;
Indicações:
- 227/18, solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de alterar a Lei n.º 3.904/2015, que trata do
auxílio transporte aos estudantes, levando em consideração a renda familiar per capita dos alunos, tornando os
critérios mais justos e transparentes;
- 228/18, indica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a redução nos juros referentes ao atraso de
pagamento de impostos, como forma de incentivar a população a sanar suas dívidas e, ainda, aumentar o
recolhimento de tributos municipais.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento:
- 51/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que, em cumprimento ao inciso XXI, do Artigo 75, da Lei Orgânica
do Município de Descalvado, apresente a esta Casa de Leis relatório referente ao estado das obras municipais,
conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 52/18, reivindica ao Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, informe a esta Casa de Leis a atual
situação do processo e o prazo para o efetivo funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no
Município de Descalvado;
Indicação:
- 229/18, requer às empresas de plano de saúde instaladas no município que disponham de ambulância própria
para os serviços realizados no âmbito municipal, pois atualmente os conveniados são transportados pelas
ambulâncias do SUS – Sistema Único de Saúde, conforme específica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Requerimento:
- 53/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, o cumprimento da Emenda
Impositiva encaminhada por este Vereador, a qual requer a instalação de 05 (cinco) academias ao ar livre, em
diversos pontos da cidade, conforme especifica.
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Indicações:
- 230/18, sugere ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de utilizar, em forma de comodato, o salão
social do antigo “Nosso Clube” para realização de aulas gratuitas de judô, dança, tênis de mesa, ginástica,
dentre outros, na forma que especifica;
- 231/18, solicita ao Poder Executivo que determine os serviços de manutenção na rede de esgoto da Rua
Anselmo Cassamasso, no Bairro Jardim Paraiso, haja vista que o esgoto está a céu aberto, causando
transtorno e incômodo aos moradores e cidadãos.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 215/18, indica ao Secretário de Educação que sejam refeitos os degraus da Escola CAIC “Dr. Cid Muniz
Barreto”, haja vista que são muito estreitos, podendo causar acidentes às crianças e jovens que frequentam o
local, conforme especifica;
- 216/18, requer ao Prefeito Municipal que autorize o atendimento dos pacientes de até 10 anos por pediatra
nas Unidades de Saúde da Família, independente do bairro em que residam, oferecendo assistência médica às
crianças no momento em que necessitarem.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 232/18, solicita do Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a renovação de convênio com
a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Descalvado, para fornecer projetos e plantas para
construção, ampliação ou regularização de moradias econômicas às famílias carentes, em conformidade com a
Lei Municipal n.º 3.211, de 15 de dezembro de 2009.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 233/18, requer ao Prefeito Municipal a criação do Conselho Municipal do Desenvolvimento à Prática da
Atividade Física em Descalvado, com o objetivo de atingir todas as faixas etárias e classes sociais,
incentivando a prática de esportes e, por conseguinte, melhor qualidade de vida;
- 234/18, reivindica à COMUTRAN – Comissão Municipal de Transito a implantação de redutor de velocidade
no cruzamento da Avenida Independência com a Avenida Antonio Garbuio, tendo em vista que alguns
motoristas não respeitam a sinalização de parada obrigatória, colocando em risco a vida dos que transitam pelo
local;
- 235/18, solicita ao Poder Executivo Municipal a revitalização do canteiro central da Avenida Antonio Garbuio,
com a construção de ciclovia e pista de caminhada, oferecendo um espaço seguro à população que já utiliza
aquela via para prática de atividade física.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
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PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DUSCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 11/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado o “Dia Municipal de Combate à Depressão e à Síndrome do Pânico”, a ser
comemorado, anualmente, no dia 07 de abril.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 05/08, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, concede o Título de Cidadão Honorário de
Descalvado ao Doutor Julio Cesar Pereira de Souza.
PROJETO DE RESOLUÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 02/18, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, dispõe sobre o novo Regimento Interno da Câmara
Municipal de Descalvado – SP, elaborado competentemente pela Comissão Especial nomeada pelo Ato da
Mesa n.º 20/2017.
MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
-05/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula o Jornalista Roberto Cabrini pela entrevista
realizada no programa “Conexão Repórter” com o Padre Fábio de Melo, a qual a depressão e a síndrome do pânico,
transtornos psiquiátricos que atingem uma grande parte da população, foram abordados com muita
sensibilidade;
- 06/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta congratulações ao Padre Fábio de Melo pela
coragem e sinceridade ao falar sobre a sua depressão e síndrome do pânico, em entrevista realizada pelo Jornalista
Roberto Cabrini, no Programa “Conexão Repórter”, conforme especifica.
COMUNICADO
- A Câmara Municipal de Descalvado convida a todos para participarem da Sessão Solene de entrega da
“Medalha Amigos do Esporte Descalvadense”, conforme o Decreto Legislativo n°03/2010, de autoria do
Vereador Sebastião José Ricci, a ser realizada no dia 18 de maio, sexta-feira, às 19h30min, na sede deste
Poder Legislativo;
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 21 de maio de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

