Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
2ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.017
PEQUENO EXPEDIENTE

I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 04/17, autoriza o Município de Descalvado, Estado de São Paulo, a receber mediante
comodato, imóvel de propriedade e posse da Cooperativa Agrícola Mista do Vale do Mogi Guaçu para fins que especifica e dá outras providências.
- 05/17, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais às dotações
orçamentárias do Poder Executivo, no valor de R$ 34.703,76, para devolução dos saldos
remanescentes corrigidos ao órgão concessor, referente à Secretaria de Saúde.
- 06/17, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais às dotações
orçamentárias do Poder Executivo, no valor de R$ 86.081,90, para aplicação de saldo
remanescente de exercícios anteriores em ações sociais.
- 07/17, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais às dotações
orçamentárias do Poder Executivo, no valor de R$ 90.246,56, o primeiro, vinculado a
Secretaria de Educação para finalização de prestação de contas relativa ao exercício de
2016 e o segundo, vinculado a Secretaria de Saúde objetivando a aquisição de dois
veículos com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes,
considerando a alta rotatividade e uso pela frota da saúde, sendo que a maioria dos
veículos necessita de manutenção e conserto, cujo o serviço e aquisição de pelas não faz
jus ao custo/benefício para o Erário.

II – MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/17, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, congratula o Capitão da 3ª Cia. do
38º Batalhão da Polícia Militar, Daniel do Amaral Veiga, e toda a equipe de Policiais
Militares de Descalvado pelo empenho e comprometimento com que trabalham em prol da
segurança da população de nossa cidade.
- 03/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula cordialmente o
Reverendíssimo Padre Osmar Mendes Ataide pela por sua designação à Pároco da Igreja
de São Sebastião e deseja-lhe boas vindas e um profícuo trabalho junto àquela
comunidade católica.

III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 34/17, requer ao Chefe do Poder Executivo a adoção dos procedimentos e esforços
cabíveis, objetivando a aquisição/instalação de transmissor de distribuição do sinal da
“Rede Super de Televisão”, atendendo ao pedido de moradores da cidade de Descalvado,
conforme especifica.
- 35/17, reivindica ao Prefeito Municipal e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social que envidem esforços junto às esferas estadual e federal para a construção de mais
casas populares em nosso Município, em prol das inúmeras famílias carentes que estão
aguardando o benefício.
- 49/17, solicita ao Poder Executivo que determine os serviços de limpeza e manutenção
das vias e passeios públicos, bem como o recolhimento de entulhos no Bairro Bosque do
Tamanduá, em beneficio dos moradores daquela região.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Requerimento:
- 2/17, requer ao Chefe do Poder Executivo a adoção das medidas necessárias visando a
regulamentação da situação das famílias que receberam residências do Programa “Minha
Casa Minha Vida”, no ano de 2010, conforme aduz.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 31/17, pede ao Poder Executivo que realize mutirão, com objetivo de intensificar a ação
de combate aos focos do mosquito “Aedes Aegypt” em toda cidade, e ainda, que realize
campanha de conscientização à população.
- 32/17, indica ao Chefe do Poder Executivo medidas para continuidade da construção de
muro de arrimo da Avenida das Flores, no Bairro Parque Morada do Sol. Pede, ainda, que
proceda com a limpeza e manutenção na parte que ainda não foi construída.
- 33/17, solicita ao Prefeito do Município de Descalvado, Senhor Antonio Carlos Reschini,
soluções para que não faltem medicamentos nas Unidades de Saúde da Família, tendo em
vista oferecer um atendimento de qualidade a toda população.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Requerimento:
- 3/17, requer ao Poder Executivo que realize planejamento para aplicação da Lei nº 3.542
do ano de 2011, que institui o Programa Social “Passeio Legal”, como forma de atender
famílias carentes que não tem condições de custear calçamento defronte suas residências.
Indicações:
- 45/17, pede ao Prefeito Municipal que providencie a instalação de “ecopontos” em
diversas regiões de nossa cidade, como forma de incentivar a população a descartar
corretamente o lixo inorgânico.

- 46/17, indica ao Chefe do Poder Executivo a organização de um cronograma dos
mutirões de limpeza. Pede, também, que seja dada ampla publicidade para que a
população possa acompanhar os trabalhos realizados nesse sentido.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 41/17, requer ao Prefeito Municipal estudos quanto à possibilidade legal de, ao
confeccionar o edital de contratação do plano de saúde para os servidores municipais,
prever, nele, a inclusão dos servidores que se aposentarem e a nulidade do período de
carência, bem como a livre escolha dos conveniados aos laboratórios de sua preferência,
conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Indicações:
- 48/17, solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de realizar a doação de
terrenos para famílias de baixa renda que não possuem casa própria, oferecendo a esses
cidadãos a possibilidade de construírem suas moradias, conforme especifica.
- 53/17, encaminha ao Chefe do Poder Legislativo, Senhor Luis Guilherme Panone,
anteprojeto de lei que autoriza a Câmara Municipal de Descalvado a celebrar convênio com
o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 40/17, reivindica ao Prefeito Municipal a cessão de quatro servidores públicos municipais
para atuarem no setor de atividades administrativas do Batalhão da 3ª CIA. da Polícia
Militar de Descalvado, a qual possibilitará o aumento de policiais militares nas ruas,
trabalhando em prol da segurança da nossa população.
- 43/17, requer ao Poder Executivo que, através da COMUTRAN – Comissão Municipal de
Trânsito realize demarcação de vagas para carros e motos nas principais vias da cidade,
com a finalidade de organizar e melhorar o estacionamento de veículos, aumentando o
número de vagas.
- 51/17, solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a realização de cursos e
palestras para professores de educação infantil e agentes comunitários sobre o transtorno
do espectro autista-, com a finalidade de garantir o diagnóstico precoce bem como o apoio
às famílias dos portadores.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 47/17, reivindica a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos providências para a abertura de bueiro na Rua Gilberto Luis de Oliveira Zóia, no
Bairro Recanto dos Ipês I, objetivando sanar os problemas de alagamentos que atualmente
atingem o local.

- 50/17, indica ao Prefeito Municipal que providencie a retirada do canteiro que divide a Via
de Acesso Juvenal Pozzi e a Rua João Augusto Cirelli, tendo em vista que o local fica com
aspecto de abando por necessitar de manutenção frequente, e ainda, que elabore outra
forma de manter a divisão entre rua e avenida.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicações:
- 42/17, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que autorize
o setor competente da municipalidade a realizar sinalização de solo com tachões
luminosos, no final da Rua José Ferreira em confluência com a Rua José Rodrigues
Penteado, com objetivo de dar segurança ao trânsito de veículos.
- 44/17, encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de
Lei que dispõe sobre a criação da “Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com
Deficiência, no âmbito do município de Descalvado”.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 37/17, requer ao Poder Executivo que, em conjunto com a Promotoria de Justiça, coloque
em definitivo funcionamento o sistema de vídeo-monitoramento no município de
Descalvado, cujas câmeras foram adquiridas em 2013 e até hoje não foram instaladas,
causando prejuízo aos cofres públicos e colocando em risco a segurança da população.
- 38/17, pede ao Prefeito Municipal a construção de nova pista de skate na Praça da Bíblia,
situada no bairro Morada do Sol, bem como no CLT “Daltayr Anacleto Pozzi”, atendendo,
assim, ao pedido dos esportistas que praticam a modalidade.
- 39/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que envide esforços no sentido de
recuperar o CLT – Centro de Lazer do Trabalhador, do Jardim Albertina, cuja obra foi
concluída em 2012 e de lá para cá, fadada ao abandono.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE RESOLUÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 02/17, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dá nova redação ao artigo 5º e
ao caput do artigo 8º, todos da resolução nº 01/2016, que regulamenta, no âmbito da
Câmara Municipal de Descalvado, o sistema de controle interno, na forma que especifica.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 20 de fevereiro de 2.017, com início às
20 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

