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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
20ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2.019
(COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I - PROJETO DE RESOLUÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 04/19, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, dispõe sobre a revogação da Resolução nº 03, de 27 de maio de
1986, da Câmara Municipal de Descalvado.
II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 266/19, indica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a construção de praça pública em área da
Municipalidade próxima à Escola Sesi 205, oferecendo aos moradores daquela região um espaço destinado ao lazer
e entretenimento.
- 267/19, pede ao Chefe do Poder Executivo que, conjuntamente com as Secretarias de Assistência e
Desenvolvimento Social e de Saúde, estudem a possibilidade de criar o “Cartão do Bebê”, objetivando proporcionar
tranquilidade às mães e às crianças nos primeiros seis meses de vida.
- 268/19, solicita à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social que promova ampla campanha no
Município, para levar ao conhecimento da população o benefício previsto na Lei Federal 12.212/2010, que dispõe
sobre a “Tarifa Social de Energia Elétrica”, desconto na conta de luz destinado às famílias inscritas no Cadastro
Único.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 269/19, reivindica à Prefeitura Municipal a pintura de faixas de pedestres na Avenida Descalvado, de modo que
os transeuntes possam usufruir das calçadas recém-construídas no canteiro central e fazer a travessia em total
segurança.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 270/19, solicita ao Chefe do Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que realize a urbanização da Praça do
Cerrado, situada no Parque Morada do Sol, como forma de oferecer um local adequado para o lazer dos moradores
daquele bairro.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 271/19, pede ao Prefeito Municipal a colocação de lixeiras ao longo da Avenida Maestro Francisco Todescan, nas
proximidades do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, para que a população possa depositar seu lixo, sem causar
prejuízos ao meio ambiente e ao aspecto visual de nosso Município, conforme especifica.
DÉBORA CABRAL:
Indicações:
- 272/19, indica ao Poder Executivo que faça a publicação online do Jornal Oficial do Município de Descalvado,
através do site institucional da Prefeitura Municipal, evitando-se as cópias impressas, como forma de contribuir
com a economia dos cofres públicos e a preservação do meio ambiente.
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- 273/19, reivindica à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que torne mão única de direção a Rua Rio
de Janeiro, sentido bairro – centro, no trecho que compreende as Escolas Municipais de Ensino Fundamental do
Jardim Albertina. Pede, ainda, a instalação de uma lombofaixa naquele local, a fim de disciplinar o trânsito e
garantir a segurança dos alunos.
- 274/19, requer ao Prefeito Municipal que, juntamente com as secretarias municipais, estudem a viabilidade de
alterar o horário de trabalho dos servidores durante o período de inverno, de modo que a jornada tenha início a
partir das 8:00 horas, conforme especifica.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 275/19, solicita ao Poder Executivo os serviços de manutenção na pista de cooper do Parque Linear “Brasilina
Ravazi Rischini”, para que a população volte a utilizar o local para prática esportiva, visando o seu bem-estar e
qualidade de vida, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 93/19, reivindica ao Prefeito Municipal de Descalvado empenho para que todas as escolas tenham o Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), com todas as adaptações estruturais que se fizerem necessárias, pois
isto pode ser decisivo para a preservação de muitas vidas.
- 94/19, requer às Operadoras Vivo, Claro e Tim providências imediatas para melhoria do sinal de telefonia móvel
oferecido em Descalvado, em atendimento às postulações dos munícipes e, sobretudo, em respeito aos
consumidores que pagam por esses serviços.
Indicação:
- 276/19, indica ao Poder Executivo a criação de uma Creche do Idoso em Descalvado, oferecendo nela
atividades educativas, físicas e artísticas, além de alimentação balanceada, visando valorizar os idosos e
assegurar que eles vivam com qualidade e respeito.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 277/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo a colocação de bancos defronte do CEME – Centro de
Especialidades Médicas “Lineu Gilbert”, com o objetivo de acomodar os pacientes que aguardam atendimento
naquela unidade.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 278/19, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine o recapeamento asfáltico da Rua Antonio Casati, no
Bairro Vila São Jorge, em virtude da situação precária do leito daquela via, que vem causando diversos
transtornos aos motoristas e pedestres.
- 279/19, solicita ao Poder Executivo o término do asfaltamento, bem como a implantação de guias, sarjetas e
galerias pluviais nas Ruas Paulo Rusca e Waldemar Jordão, no Bairro Jardim Paola, em benefício dos
moradores daquela região.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 280/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a criação do “Banco de Sobras de
Materiais de Construção”, para que as sobras de matérias-primas e de outros materiais impróprios para
comercialização sejam destinadas exclusivamente para reaproveitamento em construção e reforma de imóveis
destinados à população de baixa renda.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
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ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 11/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Descalvado o “Dia Municipal de Combate ao Mosquito Aedes Aegyti”, a ser comemorado, anualmente, no dia 2 de
dezembro.
- 12/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na
tubulação de abastecimento de água no Município de Descalvado.
- 13/19, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, dispõe sobre o funcionamento de feiras itinerantes no
Município de Descalvado, estabelecendo normas para liberação de alvará de funcionamento, na forma que especifica.
- 15/19, de autoria do Vereador Vagner Basto, dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos,
cachimbos, narguilés ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em locais públicos
destinados à prática de esportes e de lazer no Município de Descalvado, na forma que especifica.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 24 de junho de 2.019, segunda-feira, com início às 19 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

