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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
16ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Recebido do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, convidando a todos para o “Primeiro Encontro
Sistemático de Saúde Mental do Município de Descalvado”, que será realizado no dia 25 de maio de 2018, das
13:00 às 16:00 horas, na sede da Câmara Municipal de Descalvado.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 47/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor de R$
600.000,00, para a Divisão de Supervisão de Projetos e Obras Públicas, visando à execução de serviços de
recapeamento e tapa buraco e aquisição de materiais;
- 49/18, autoriza o município de Descalvado a contratar com a “Desenvolve SP – Agência de Fomento do
Estado de São Paulo”, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências.
III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 16/18, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dá nova redação ao Artigo 2º da Lei n.º 3.096, de 12
de agosto de 2009, que institui a Contribuição Previdenciária aos servidores regidos pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Descalvado.
IV – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 07/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, congratula efusivamente os tutores do Programa
“Vizinhança Solidária” em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à segurança pública local, em parceria com a
3ª Cia. da Polícia Militar de Descalvado, sob o comando do Capitão Daniel do Amaral Veiga.
V – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 236/18, solicita ao Prefeito Municipal a instalação de academia ao Ar Livre no bairro Bosque do Tamanduá,
nas proximidades das últimas residências que foram entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida, já que
a região não oferece local adequado pra prática de esportes e atividades físicas para a população.
- 237/18, requer ao Poder Executivo a construção de pista de “bicicross” e pista de “skate”, em área da
Municipalidade, priorizando os bairros distantes que ainda não possuem espaço destinado ao lazer e
entretenimento da população.
- 238/18, sugere ao Chefe do Poder Executivo que realize campanha junto as Secretarias de Saúde e
Educação e Cultura para que seja desenvolvida cartilha voltada ao “Combate a Obesidade Infantil nas Escolas
do Município”, em vista do elevado crescimento da obesidade nas crianças de todo País.
ARGEU DONIZETE RESCHINI:
Indicações:
- 239/18, pede ao Prefeito Municipal a reforma e recolocação das placas de identificação dos bairros, que
serviam para orientação da população e turistas que visitam a nossa cidade, mas que foram retiradas para
manutenção, e, até o presente momento, não foram recolocadas.
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- 240/18, solicita ao Chefe do Executivo que determine a construção de banheiros para uso de pessoas com
deficiência, área de serviço e refeitório no Paço Municipal, em atendimento aos anseios dos servidores públicos
que lá trabalham.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 241/18, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine os serviços de
pavimentação asfáltica em trecho que dá acesso ao loteamento denominado “Recanto Nova Era”, em prol dos
moradores daquele local.
- 242/18, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine a colocação de dispositivos de segurança nas
caixas d’água e poços artesianos da cidade, de modo que o acesso fique impedido para crianças e jovens,
deixando a entrada permitida exclusivamente para os funcionários e responsáveis.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 243/18, solicita ao Prefeito Municipal que providencie a inclusão do Município de Descalvado no “Circuito
CPFL Parklet Musical”, que visa levar para as cidades apresentações musicais e, para tanto, seleciona artistas
conterrâneos das cidades por onde passa.
- 244/18, requer ao Poder Executivo a inscrição do nosso Município no programa da Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo intitulado “Municípios de Interesse Turístico”, que tem por objetivo destinar verba para o
investimento em obras e ações exclusivamente voltadas ao turismo.
DEBORA CABRAL:
Indicações:
- 253/18, indica ao Chefe do Poder Executivo que ofereça cursos de qualificação gratuitos aos servidores
públicos municipais, com a finalidade de melhorar o atendimento e os serviços públicos e, também, motivar os
profissionais que trabalham pela nossa cidade;
- 254/18, solicita ao Poder Executivo esforços no sentido de realizar o recapeamento asfáltico na Rua Anacleto
Pozzi, tendo em vista que os buracos atrapalham o fluxo de veículos e colocam em risco a integridade física
dos motoristas e pedestres.
- 255/18, reivindica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, melhorias na infraestrutura da Rua
Carlos Pulici, tais como: a implantação de bueiro para escoamento da água e poste com braço para iluminação
pública, em prol dos que por ali transitam.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 245/18, indica ao Poder Executivo que, através de parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SDECTI ofereça os cursos profissionalizantes do programa “Via
Rápido Emprego” no Município de Descalvado, em benefício dos cidadãos que estão em busca de uma
oportunidade no mercado de trabalho.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 54/18, reitera pedido ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, para que, no prazo máximo de 7 dias,
envie a esta Casa de Leis, cópia integral do contrato firmado entre a Municipalidade e Empresa “Cebi
Informática Ltda”.
- 55/18, requer ao Chefe do Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis visando assegurar a efetividade e
o cumprimento das disposições contidas na Lei nº 2.528/2005, que obriga as agências bancárias, no âmbito do
Município, a colocar à disposição dos usuários, pessoal suficiente para que o atendimento seja efetivado no
tempo estabelecido.
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- 56/18, reivindica ao Poder Executivo informações referentes à estimativa de custo das obras de infraestrutura
e asfaltamento das Ruas João Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João Donizetti Trombini, Irmã
Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior localizadas no Bairro Jardim do Lago, que não possuem tais
benfeitorias.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 247/18, solicita ao Prefeito Municipal a implantação de grama sintética no campo de futebol society ou de
areia do Ginásio de Esportes, tendo em vista que, por ser menor que o campo oficial, o espaço pode ser
utilizado com maior frequência para diversos tipos de atividades esportivas, além do menor custo da obra, e
posteriormente, da manutenção do material.
- 246/18, indica ao Poder Executivo que, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo promova o
“Pedala Rural” um circuito de ciclismo pela área rural do nosso Município, como forma de incentivar a prática
esportiva e valorizar as belezas naturais.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 248/18, requer ao Prefeito Municipal que determine ao setor competente a manutenção dos bloquetes na
calçada da Avenida das Quaresmeiras, no Parque Morada do Sol, haja vista que os calçamentos estão soltos,
o que pode ocasionar sérios acidentes.
- 249/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de instalar uma “boca de lobo” na
Avenida das Flores, próximo ao depósito de sucatas do “Chiaratti”, para captação de águas pluviais, visto que a
água a chuva adentra as residências causando transtornos aos moradores.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 250/18, encaminha Poder Executivo, Anteprojeto de Lei que institui o “Programa Banco de Ração” no
município de Descalvado, com o objetivo de captar doações de rações e promover sua distribuição e dá outras
providências.
VAGNER BASTO:
Indicações:
-251/18, reivindica ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento,
Obras e Serviços Públicos estude a possibilidade de finalizar o asfalto da Avenida Ovídio Rodrigues
Cavalheiro, no Bosque do Tamanduá, em benefício dos que transitam por aquela via.
- 252/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de fechar a Avenida Maestro
Francisco Todescan, do trecho compreendido entre a Rua Presidente Kennedy até a Rua Jerônimo Zafallon,
aos domingos, das 08:00 às 12:00 horas, com o objetivo de transformar o local em um espaço de lazer e
entretenimento para os cidadãos fazerem suas atividades físicas com maior segurança e tranquilidade. Pede,
ainda, que o espaço seja denominado “CONVIVA – Conviver as Pessoas Harmonicamente”.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
VETO INTEGRAL A SER APRECIADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- Veto integral ao Projeto de Lei n.º 03/18, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, institui a “Lei
Lucas Begalli Zamora” que dispõe sobre a obrigatoriedade de curso de primeiros socorros nas escolas públicas
e particulares de ensino básico em todo o Município de Descalvado, na forma que especifica.
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PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DUSCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 28 de maio de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

