Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
19ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 12 DE JUNHO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
- Ofício n.º 24/17, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile,
encaminhando Balancete Financeiro do mês de maio do exercício corrente, referente às
Contas deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar.
- Convite do Conselho Municipal do Idoso e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social do Município para prestigiar palestra da Ilustre Representante do Ministério Público,
Dra. Débora Cristina Benatti, sobre o tema “A Violência Contra a Pessoa Idosa”, no dia 13
de junho, terça-feira,às 19h30min na Câmara Municipal de Descalvado.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 43/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$500,00, que será destinado a indenizar
danos causados em poda de árvores, na forma que especifica.
- 44/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir financeiramente para a realização
dos festejos da 70ª Cavalaria Antoniana e o Encontro de Carros Antigos de Descalvado, na
forma que especifica.
- 45/17, altera o Código Tributário Municipal instituído pela Lei nº 3.390, de 15 de dezembro
de 2010.
III – MOÇÕES DE REPÚDIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
04/17, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta repúdio à Rede Globo de Televisão
por conta de cena exibida na novela adolescente Malhação, na terça-feira dia 31 de maio,
ano corrente, onde mostrava dois personagens da trama, adolescentes, sendo tratados de
maneira racista por um Policial Militar.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 351/17, indica ao Prefeito Municipal a criação de “Centro de Cultura Digital – CCD” como
forma de oferecer um espaço permanente de incentivo à pesquisa e à divulgação de
conteúdos relacionados à cultura digital, conforme especifica.
- 352/17, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a criação de
um centro de saúde exclusivo para atendimento à pessoas da terceira idade, com
especialidades em geriatria, gerontologia, ortopedia entre outros.

- 353/17, solicita a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos, que realize serviços de recapeamento asfáltico na Avenida das Quaresmeiras,
nas proximidades da residência nº 863, no Bairro Morada do Sol, conforme especifica.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações:
- 343/17, indica ao Prefeito Municipal que promova pintura de solo, com as devidas
demarcações, na entrada principal da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, pela
Avenida Bom Jesus, pois o local sinalizado devidamente auxilia pacientes com dificuldades
de locomoção e a pintura esta antiga, sendo difícil a visualização.
- 344/17, requer 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”, conforme especifica.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 339/17, requer ao Prefeito do Município, a adoção de medidas no sentido de tirar das vias
públicas os cães abandonados, oferecendo-lhes uma vida mais digna, conforme especifica.
- 340/17, requer ao Excelentíssimo Prefeito, que estude a viabilidade de implantar, em
Descalvado, um núcleo de pediatria com equipamentos e instalações adequadas, para
atendimento somente de crianças e jovens.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 58/17, requer ao Prefeito Municipal que informe esta Casa de Leis os motivos pelos quais
a “Casa do Mel” ainda não esta apta para iniciar suas atividades, haja vista o benefício que
traria a cidade e aos apicultores, que poderiam desenvolver melhor suas atividades na
forma que conforme especifica.
- 342/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação de programa especial de fornecimento e
entrega de medicamentos para pessoas portadoras de deficiência e idosos, com
dificuldade de locomoção, no âmbito do município de Descalvado.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento:
- 59/17, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que informe
a esta Casa de Leis, quais foram os shows artísticos contratados nos anos de 2015 e 2016,
indicando: valor pago, forma de contratação (licitação, dispensa, inexigibilidade) e ainda
empresa contratada.
Indicações:
- 354/17, encaminha ao Prefeito Municipal, Anteprojeto de Lei, que dispõe sobre a
identificação, nos postes de energia elétrica, das denominações de vias públicas do
município, conforme especifica.
- 355/17, pede ao Executivo que construa novo reservatório de água com capacidade de
500 mil litros, o qual poderá ser adquirido com recursos do Governo Federal a partir de
cadastramento no SICONV, no Bairro Jardim Albertina tendo em vista sanar o problema de
falta de água naquele populoso bairro.

PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 349/17, indica ao Chefe do Poder Executivo que sinalize espaço, com pintura de solo e
“olho de gato”, a calçada da Rua Mario Joaquim Fila, no quarteirão do Ginásio de Esportes,
dispondo de placas com horários específicos de “Proibido Estacionar”, para que os
cidadãos possam utilizar o espaço para a prática de exercícios, no período da tarde com
segurança.
- 350/17, pede ao Prefeito Municipal a colocação de lixeiras ao longo das vias, mas
principalmente nas praças e região central da cidade como forma de incentivar a cidadania,
além de manter a cidade limpa, na forma que conforme especifica.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 341/17, indica a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos a colocação de redutor de velocidade na Avenida Paulo Casati Filho, defronte a
Orgolabis no Bairro Bosque do Tamanduá, tendo em vista oferecer maior segurança aos
cidadão que fazem uso da geladeira comunitária instalada no local.
- 345/17, requer ao Prefeito Municipal que providencie abertura do canteiro central da Rua
Coronel Arthur Whitacker, nas proximidades do Supermercado Galícia no Bairro Jardim do
Lago, tendo em vista que muitos caminhões ficam estacionados na via atrapalhando o fluxo
de veículos e com a abertura seria oferecido maior espaço, conforme aduz
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicações:
- 337/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
estude a possibilidade de instituir, no município de Descalvado o grupo “Vigilantes da
Natureza”, representado por alunos do ensino fundamental da rede pública municipal, com
o objetivo de defender o meio ambiente.
- 338/17, indica ao Prefeito Municipal, a criação do “Banco de Sobras de Materiais de
Construção”, a fim de serem utilizados exclusivamente pela população de baixa renda.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 346/17, requer ao Executivo que estude a possibilidade de implantação na rede municipal
de educação em conjunto com a Secretaria de Agricultura o “Projeto de Horta Solidária
Infantil”, onde, distribuídas em cada bairro, atenderiam a população carente, além de
desenvolver atividades relacionadas ao meio ambiente com os jovens.
- 347/17, indica ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de reunir, Legislativo,
Executivo, funcionários dos Postos de Saúde e Centro Odontológico a cada 100 dias, afim
de que estudem em conjuntos sugestões de melhorias na rede municipal de saúde.
- 348/17, indica ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de proporcionar
“Concessão de Incentivo Fiscal” as empresas que possuam em seu quadro de funcionários
25% dos colaboradores acima de 45 anos de idade, tendo por objetivo manter a atuação no
mercado dessa faixa etária;

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:
- 39/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 1.995,96, para indenizações e
restituições;
- 40/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 383,62, para restituir pagamento de IPVA
pago indevidamente;

COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 19 de junho de 2.017, segunda-feira,
com início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

