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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
19ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
- Ofício da Comissão de Cultura e Eventos da OAB Descalvado, convidando para a palestra sobre:
“Fluxograma da Rede de Direito da Pessoa Idosa e os Desafios Frente ao Envelhecimento da População no
Estado de São Paulo” que será realizado no dia 15 de junho às 19h30min, na Câmara Municipal;
- Ofício n.º 13/18, do Contador da Câmara Municipal, Sr. Vitor Luis Lobo da Silva, encaminhando o balancete
financeiro do mês de maio, do exercício corrente, referente às contas deste Legislativo – a disposição dos
Senhores Vereadores e a quem possa interessar.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 48/18, dá novas disposições à Lei 2.262, de 04 de abril de 2006, que disciplina o corte e a poda de vegetação
de porte arbóreo existente no âmbito do Município;
- 51/18, autoriza o Poder Executivo complementar concessão de direito de uso de bem público à empresa
Orgolabs Laboratórios Ltda., na forma que especifica;
- 52/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$3.483.00,00,
destinada a complementar as obras e funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto .
III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 19/18, de autoria do vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município
de Descalvado o “Dia Municipal de Combate ao Câncer de Ovário”, a ser comemorado, anualmente, no dia 08
de maio.
IV – PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/18, de autoria do vereador Daniel Bertini, concede título de cidadãos honorário de Descalvado ao
empresário Roberto Hugo Jank Junior.
V – MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 09/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o apicultor e Presidente da Associação
dos Apicultores de Descalvado, Sr. Moacyr Vizzotto, pelos relevantes serviços prestados a comunidade, e,
principalmente, pelo seu empenho em expandir a produção do mel, levando este importantíssimo alimento as
famílias de nossa cidade e toda região;
- 10/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta efusivas congratulações à empresa
Autovias, bem como a todos os funcionários que prestam serviço na Rodovia “Deputado Vicente Botta”, que
interliga Descalvado a cidade de São Carlos, pelo excelente pronto atendimento dedicado aos cidadãos
descalvadenses.
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VI – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicação:
- 297/18, requer à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a implantação de faixa de pedestre e
sinalização de solo na Avenida Lázaro Timoteo do Amaral, no bairro Santa Cruz, como forma de disciplinar o
trânsito do local, oferecendo uma via mais tranquila e segura para os cidadãos;
ARGEU DONIZETE RESCHINI:
Indicações:
- 298/18, solicita ao Poder Executivo que realize a implantação de postes com luminárias na Rua Samuel
Rodrigues Morgado, nas proximidades da empresa “Realidade de Transportes e Turismo” e “Royal Canin”, em
prol da segurança dos funcionários e demais pessoas que transitam pelo local;
- 299/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH ocupar a Rua Euclides da Cunha, no trecho que divide suas
dependências da Praça “Deolindo Zafallon”, com objetivo de aumentar o local e resolver o problema dos
moradores que sofrem com o mal cheio dos caminhões ali estacionados.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 300/18, pede ao Prefeito Municipal a construção de praça pública em área adjacente à Igreja da Comunidade
“Cristo Rei”, no Parque Morada do Sol, objetivando oferecer um espaço destinado ao lazer e entretenimento
dos cidadãos daquele populoso bairro;
- 301/18, indica ao Poder Executivo melhorias no ponto de ônibus localizado na Rua das Palmas, próximo ao
cruzamento com a Rua dos Lírios, no Parque Morada do Sol, visto que o local é utilizado por pacientes que
realizam tratamentos médicos em outras cidades, porém, está depredado e não supre a necessidade dos
usuários.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 60/18, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, informações referentes às tratativas
com a Empresa “Rizzo”, para a instalação definitiva das câmeras de monitoramento no Município de
Descalvado, conforme especifica;
Indicação:
- 302/18, solicita ao Prefeito Municipal a colocação de caçamba de lixo em trecho da Avenida das Flores, que
dá acesso a diversas chácaras e sítios, com o objetivo de oferecer um local adequado para que a população
deposite os resíduos.
DEBORA CABRAL:
Indicações:
- 303/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que disponibilize no site institucional da Prefeitura Municipal
as áreas públicas pertencentes à Municipalidade que estejam disponíveis para doação as empresas que
desejam ampliar suas atividades ou instalar-se em Descalvado;
- 304/18, indica ao Poder Executivo a adoção das medidas necessárias visando a regularização da “Chácara
Pantanal” e a realização de obras de infraestrutura urbana no local. Pede, ainda, a doação de terrenos daquele
loteamento às famílias de baixa renda que não possuem residência próp ria;
- 305/18, sugere ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a substituição das lâmpadas convencionais
da iluminação pública por lâmpadas de LED, visando maior economia, durabilidade e qualidade na iluminação
do município.
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LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 306/18, solicita ao Poder Executivo que providencie à aquisição de uniformes e de EPI´s (Equipamento de
Proteção Individual), para os coletores de lixo, tendo em vista que esses servidores ficam constantemente
expostos a riscos, pois trabalham em contato direto com materiais contaminantes.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 61/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo informações referentes ao Pregão Presencial n.º 10/18, cujos
objetos foram locações de tendas, banheiros químicos, geradores, palcos e equipamentos de som e
iluminação, conforme especifica;
Indicação:
- 316/18, pede ao Prefeito Municipal que entre em contato com o Departamento de Estradas e Rodagem –
DER solicitando autorização para a colocação das bandeiras nacional, estadual e municipal, nos trevos de
acesso ao Município de Descalvado.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 307/18, indica à Comissão Municipal de Trânsito - COMUTRAN a liberação do estacionamento da Rua José
Bonifácio, pelo menos em horário comercial, no espaço ao lado da Igreja Matriz, onde há sinalização de
estacionamento privativo para ambulâncias, tendo em vista a dificuldade que a população encontra para
estacionar no centro da cidade;
- 308/18, reivindica ao Poder Executivo a remodelação do sistema de limpeza pública, no que tange a varrição
das vias, estudando nova forma de distribuição d o trabalho aos varredores, com o objetivo de manter um
aspecto de limpeza mais duradouro e satisfatório as vias públicas;
- 309/18, sugere ao Prefeito Municipal a realocação do descarte de entulhos, materiais inservíveis e resíduos
da poda de árvores para a área localizada próximo a ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, bem como a
reutilização desses materiais de forma sustentável ao meio ambiente.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 310/18, requer à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN que realize a demarcação de
estacionamento de motos na Rua XV de Novembro, nas proximidades da “Doce Lar”, objetivando otimizar as
vagas naquela região;
- 311/18, solicita ao Poder Executivo que determine ao setor competente a elevação da “valeta” existente no
cruzamento da Rua Cel. Arthur Whitacker com a Rua Paula Carvalho, a fim de melhorar o trânsito na área
central da nossa cidade;
- 312/18, indica à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a implantação de redutores de velocidade na
Avenida Bom Jesus, próximo ao cruzamento com a Rua 24 de Outubro, em vista do intenso fluxo de veículos
naquele trecho.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 313/18, pede ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que autorize o setor competente da
Municipalidade a realizar sinalização de solo no final da Rua José Ferreira, em confluência com a Rua José
Rodrigues Penteado, com objetivo de oferecer maior segurança no trânsito de veículos.
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VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 62/18, requer ao Prefeito Municipal que, em cumprimento a Lei Municipal n.º 3.664/2013, determine aos
representantes da Administração Municipal a apresentação dos planos e metas de cada secre taria, referentes
aos anos 2018/2019;
Indicação:
- 314/18, solicita ao Poder Executivo a adoção da política pública de coleta seletiva do lixo, separando os
resíduos orgânicos e recicláveis, a fim de diminuir os impactos ao meio ambiente e tornar o nosso Município
uma referência em sustentabilidade;
- 315/18, pede ao Chefe do Poder Executivo que, nos dias que forem decretados ponto facultativo,
permaneçam os serviços essenciais à população, principalmente os atendimentos das Unidades de Saúde da
Família – USF, a fim de garantir assistência aos cidadãos.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 17/18, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, institui o Adicional de Qualificação – AQ destinado
aos servidores do quadro de pessoal do Poder Legislativo de Descalvado, o qual visa incentivar a capacitação
e qualificação dos servidores, prezando pelo princípio constitucional da eficiência, em prol da administração
pública, na forma que especifica.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 18 de junho de 2.018, segunda-feira, com início às 18
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

