Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
15ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 15 DE MAIO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Convite da Diretora de Educação e Cultura, Senhora Alessandra de Jesus Batista
Paganotto, convidando a todos os vereadores e toda população para participar da 15ª
Semana Nacional de Museus, que acontece nos dias 16 a 21 de maio de 2017, no Museu
Público Municipal.
- Ofício, subscrito pelo Coordenador da Unidade do IBGE de São Carlos, Sr. Luiz Rogerio
Godoy, informando que a Fundação IBGE, irá realizar neste ano de 2017 o 10º Censo
Agropecuário. As operações começam em 1º de outubro. Ao longo de cinco meses, os
recenseadores irão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o
país, levando informações sobre área, produção, pessoal ocupado, uso de agrotóxicos e
agricultura familiar, entre outros temas.
II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 33/17, dá nova redação ao inciso VIII, do artigo 88, da Lei nº 4.034, de 07 de julho de
2.016 que dispõe sobre as normas que regulam as medidas de policia administrativa, a
cargo do município em diversas matérias, e dá outras providências.
III – MOÇÃO DE REPÚDIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/17, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, manifesta repúdio à proposta
apresentada à Câmara dos Deputados de reforma política com modelo de eleição em lista
fechada, no qual o eleitor não escolhe diretamente seu deputado, mas somente o partido
que o representará no Congresso Nacional, o que fere o direito de escolha dos brasileiros,
conforme especifica.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 279/17, pede ao Chefe do Poder Executivo a instauração de programa intitulado “Boa
Visão”, tendo por objetivo oferecer consulta gratuita com oftalmologistas em todos os
bairros do município, bem como a doação de óculos, conforme especifica.
- 280/17, solicita ao Prefeito Municipal, que providencie para o Bairro Bosque do
Tamanduá, nas proximidades das últimas residências que foram entregues, uma academia
ao ar livre, já que o local não oferece pontos de lazer para a população.

ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações:
- 268/17, solicita ao Prefeito Municipal a construção de ponto de ônibus, com bancos e
cobertura, defronte a nova Agência da Previdência Social - INSS, recentemente inaugurada
em nosso município, que prestará serviços a população Descalvadense e da região,
conforme especifica.
- 285/17, indica ao Poder Executivo que intensifique a fiscalização de veículos
abandonados nas ruas da cidade, visando a segurança da população, já que esses carros
são utilizados como esconderijo para pessoas que cometem atos ilícitos, conforme
especifica.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 269/17, requer ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos, que realize com urgência serviços de recapeamento asfáltico no Bairro Morada
do Sol, tendo em vista as péssimas condições de conservação que se encontram as vias
daquele bairro, conforme especifica.
- 276/17, pede ao Chefe do Executivo medidas para manter em funcionamento normal as
Creches Municipais no período de férias escolares, tanto em julho quanto em dezembro e
janeiro, conforme aduz.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 266/17, reivindica ao Poder Executivo que promova ampla divulgação da Lei n.º
2.967/2008, que garante a Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU às
pessoas com deficiência, no município de Descalvado.
- 271/17, requer ao Poder Executivo estudos visando firmar um contrato de comodato com
os proprietários do imóvel onde funcionava a antiga agência da Caixa Econômica Estadual,
para a instalação de secretarias e departamentos municipais, gerando economia aos cofres
públicos.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicações:
- 277/17, indica ao Executivo que faça parceria com a Policia Militar, de forma que, assim
que forem acionadas as câmeras de monitoramento, seja colocada em exercício a
Atividade Delegada, para que as câmeras possam ser utilizadas nesse trabalho,
melhorando o empenho dos mesmos.
- 278/17, indica a Secretaria de Saúde que disponibilize o prédio destinado ao Centro de
Controle de Zoonoses - CCZ para ser ocupado pelas equipes de vigilância sanitária e
controle de vetores, como medida paliativa, objetivando a preservação e conservação
daquele local, conforme especifica.
- 284/17, pede ao Chefe do Poder Executivo que prorrogue por mais 30 dias o prazo para
pagamento do Programa de Refinanciamento de Dívida Ativa, Tributária e Tarifária REFIS do município, tendo em vista que o prazo se encerrou no final do mês de abril,
conforme especifica.

LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 272/17, pede medidas ao Executivo no sentido de proceder pavimentação asfáltica no
prolongamento das Ruas Carlos Pulici e Anselmo Cassamasso, no Bairro Novo Jardim
Belém, pois a região conta com diversas chácaras e residências.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 45/17, requer a CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz a manutenção da iluminação
na rotatória “Avelino Gava” localizada na via de Acesso Antonio Benedito Paschoal, no
bairro Jardim Albertina, em benefício da população que utiliza o ponto de ônibus existente
defronte àquele local.
Indicações:
- 281/17, reencaminha ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini,
anteprojeto de lei que dispõe sobre a recomposição de perda salarial dos servidores
públicos do Poder Executivo, conselheiros tutelares, estagiários e servidor estadual
designado para chefiar os serviços da vigilância sanitária do município e dá outras
providências que especifica.
- 282/17, encaminha a Comissão Permanente de Justiça e Redação anteprojeto de
resolução que dá nova redação ao Inciso I do Artigo 31 e ao Inciso I do Artigo 81, ambos
da Resolução nº 06/90, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Descalvado, retornando o início das sessões ordinárias para às 20h00.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 267/17. solicita ao Poder Executivo que disponibilize o curso de artesanato para
mulheres, no Bairro Bosque do Tamanduá, com o objetivo de garantir a inclusão de
mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho,
conforme especifica.
- 273/17, indica ao Poder Executivo a implantação de espaço de lazer lúdico para a
primeira infância (0 a 6 anos) na Praça João Marquetti, haja vista a importância do
programa para nossa cidade com relação a formação dessas crianças.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 283/17, solicita ao Diretor Municipal de Esportes, adoção de medidas para construção de
um campo de futebol de areia e de um mini campo no CLT do Bairro Santa Cruz, para
treinar crianças e jovens, e, além disso, oferecer opções de lazer e prática de esportes a
comunidade daquele populoso bairro.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 270/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei, que dispõe sobre a prevenção e a punição de atos de pichação,
vandalismo e depredação do patrimônio público no âmbito do município de Descalvado e
dá outras providências.

VAGNER BASTO:
Indicações:
- 274/17, reivindica ao Prefeito Municipal esforços junto a empresa Realidade Transporte e
Turismo, no sentido de disponibilizar um ônibus circular às 23:00 horas, no ponto localizado
próximo a Escola Técnica Estadual - ETEC, de modo que os alunos possam utilizar o
transporte coletivo para voltar as suas casas com segurança.
- 275/17, sugere ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a criação
do projeto “Prefeito no Bairro”, com o objetivo de estabelecer um canal de comunicação
direta entre o cidadão e a gestão pública, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
MOÇÃO DE APOIO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 01/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, manifesta apoio aos policiais
brasileiros e solicita providências aos órgãos de direitos humanos no tocante às condições
precárias e desumanas a que estão submetidos, conforme aduz.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 22 de maio de 2.017, segunda-feira,
com início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

