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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
16ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2.019
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 44/19, dispõe sobre nova redação de Artigo da Lei n.º 4.234, de 28 de setembro de 2018, a
qual autorizou o Poder Executivo oferecer em dação em pagamento glebas de terras
pertencentes a seu patrimônio a J.A. Cirelli Empreendimentos e Participações Ltda., e
outros, bem como conceder, com fundamento no Artigo 152, I, da Lei Orgânica do Município
de Descalvado, o direito de uso e, futuramente, cumpridas as obrigações, a doação à Luopet
– Indústria e Comércio Ltda. e à Vansil – Indústria, Comércio e Representações Ltda. e dá
outras disposições que especifica.
- 45/19, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial às dotações orçamentárias no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), visando atender ao pagamento do
complemento da desapropriação estabelecida na Lei Municipal nº 4.234/2018, que autorizou
o Poder Executivo oferecer em dação em pagamento glebas de terras pertencente a seu
patrimônio a. J. A. Cirelli Empreendimentos e Participações Ltda., na forma que especifica.
- 46/19, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial às dotações orçamentárias no
valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e visa abranger a Secretaria de Saúde do
Município de Descalvado, para a compra de medicamentos e material permanente.
- 48/19, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial às dotações orçamentárias no
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), visando atender à Divisão de Saúde, para o
pagamento de contrapartida na aquisição de uma ambulância.
II – PROJETOS DE RESOLUÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 02/19, de autoria dos Vereadores Pastor Adilson Gonçalves, Argeu Donizetti Reschini,
Debora Cabral, Luiz Carlos Vick Francisco e Reinaldo Rodrigues da Cruz, dando nova
redação ao Inciso I do Artigo 31 da Resolução n.º 01/18, que dispõe sobre o novo
Regimento Interno da Câmara Municipal de Descalvado, alterando o horário das reuniões
das comissões para o primeiro dia útil de cada semana, com início às 18:00 (dezoito horas);
- 03/19, de autoria dos Vereadores Pastor Adilson Gonçalves, Argeu Donizetti Reschini,
Debora Cabral e Luiz Carlos Vick Francisco, dando nova redação ao Inciso I do Artigo 95 da
Resolução n.º 01/18, que dispõe sobre o novo Regimento Interno da Câmara Municipal de
Descalvado, alterando o horário das sessões ordinárias para às 19:00 (dezenove horas).
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III – MOÇÃO DE REPÚDIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 05/19, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, manifesta repúdio ao fechamento
da agência do Ministério do Trabalho em Descalvado, em prejuízo dos trabalhadores
descalvadenses, que precisarão se locomover a cidades da região na busca por
atendimento.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicação:
- 211/19, indica à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos a construção de rotatória na Avenida Descalvado, na sua confluência com a Rua
Ângelo Cerantola, para maior segurança do trânsito naquela região.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 212/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
determine os serviços de pavimentação asfáltica no pequeno trecho da Avenida Antonio
Fregonese, que demanda ao loteamento denominado “Recanto Nova Era”, consoante aduz.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 80/19, requer à Empresa Realidade Transporte e Turismo que disponibilize mais ônibus
para o transporte de passageiros nos horários de pico, principalmente nos finais de semana,
quando as pessoas se dirigem aos templos religiosos.
Indicação:
- 213/19, pede ao Prefeito Municipal a contratação urgente dos médicos que foram
aprovados no último concurso público, para atuarem na USF “Raphael Chiarello”, no Bairro
Jardim Albertina, com o objetivo de atender à demanda de pacientes naquela unidade.
DÉBORA CABRAL:
Indicação:
- 214/19, indica ao Poder Executivo que estude a viabilidade de auxiliar a população de
baixa renda do Bairro Bosque do Tamanduá, no sentido de dotar de calçamento o passeio
público defronte de suas residências ou lotes que ainda não possuem tal benfeitoria.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 215/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a adoção de
medidas visando reduzir o tamanho mínimo de lotes em Descalvado para 200 metros
quadrados, de modo a democratizar o acesso à moradia própria e reduzir o déficit
habitacional.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 81/19, requer ao Prefeito Municipal que informe o motivo pelo qual foram realizadas
contratações para apenas uma parcela das vagas abertas através do concurso público
realizado no ano de 2018. Pede, ainda, uma previsão para o provimento de todas as vagas.
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PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 216/19, indica à equipe de Controle de Vetores que faça vistoria também em calhas e lajes
durante as visitas a imóveis, no sentido de orientar e combater os criadouros do mosquito
Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e ainda da febre amarela.
- 217/19, requer ao Prefeito Municipal a destinação de vaga exclusiva para deficientes
físicos em frente às instituições de ensino do Município de Descalvado, públicas e privadas,
proporcionando maior acessibilidade às pessoas com necessidades especiais.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 218/19, solicita ao Poder Executivo que, através do setor competente, realize a pintura das
guias e postes no entorno do CLT “Daltayr Anacleto Pozzi” e Ginásio de Esportes, a fim de
oferecer um local mais limpo e agradável às pessoas que praticam esportes naquelas
imediações.
- 219/19, reivindica ao Prefeito Municipal o término do recapeamento asfáltico na Rua José
Benedito Ferreira, no Bairro São Sebastião, tendo em vista que o serviço foi realizado em
apenas uma parte da via pública, deixando o asfalto desigual.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 220/19, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
anteprojeto de lei que institui o Programa Municipal de Incentivo às Indústrias Caseiras no
âmbito do Município de Descalvado.
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:
- 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”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 06/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, concede o Título de Cidadão Honorário de
Descalvado ao Senhor Peterson Sordile Marcon.
MOÇÃO DE APOIO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 27 de maio de 2.019, segunda-feira, com
início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

