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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
20ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 53/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$252,45, que visa
abranger a Divisão de Educação, com o objetivo de aportar recursos orçamentários por conta da devolução do saldo
remanescente de exercício anterior;
- 54/18, autoriza o Poder Executivo a outorgar, em caráter definitivo, área de terras compromissada em concessão
de direito de uso com fins a doação à empresa “M.S. Comércio de Adubos Orgânicos e Transportes LTDA, na forma
que especifica;
- 55/18, revoga o Inciso VII, do Artigo 3º, da Lei n.º 4.174, de 18 de abril de 2.018, que autoriza concessão de direito
de uso de imóvel à Empresa Expresso Descalvado LTDA;
- 56/18, dá nova redação à ementa e artigos 1º e 3º Municipal de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério.
II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 20/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, dispõe sobre a proibição de estacionamento de veículos em frente às
agências bancárias do Município de Descalvado, na forma que especifica e dá outras providências;
- 21/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, dispõe sobre a proibição da queima, soltura e
manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos no Município de Descalvado, na forma que especifica;
- 22/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, dispõe sobre a reserva de uma área para
estacionamento de veículos, com capacidade para duas unidades, junto às farmácias e drogarias do Município de
Descalvado, na forma que especifica.
III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 11/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o atleta descalvadense Sudmar Antonio Franzin pela
participação em competições de pedestrianismo por todo País, enaltecendo e divulgando o nome de Descalvado no
cenário nacional.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Requerimento:
- 63/18, requer à Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – INTERVIAS seja concedida a isenção da
taxa de pedágio para veículos com a placa de Descalvado, no trecho que interliga nossa cidade a Porto Ferreira, ou
seja, na Rodovia Dr. “Paulo Lauro” SP/2015, na forma que especifica;
Indicações:
- 318/18, reitera ao Prefeito Municipal pedido para a implantação de uma “Creche do Idoso”, contendo atendimento
médico, entretenimento, dentre outras atividades sadias e necessárias para manter a qual idade de vida na terceira
idade;
- 319/18, indica ao Chefe do Poder Executivo 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;
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ARGEU DONIZETE RESCHINI:
Indicações:
- 320/18, solicita ao Poder Executivo que disponibilize carta convite no site institucional da Prefeitura Municipal, com
antecedência necessária para conhecimento de toda população e fornecedores interessados, considerando que
todos têm direito de participar do certame licitatório;
- 321/18, pede ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, medidas para o recolhimento e descarte
apropriado de lâmpadas fluorescentes, tendo em vista os danos ambientais decorrentes da destinação inadequada
desse tipo de material.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 322/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo seja disponibilizado dentista para realizar atendimento noturno nas
Unidades de Saúde da Família dos bairros. Na impossibilidade de atender tal pedido, solicita que este profissional
alterne os atendimentos nos bairros, visando contemplar todas as regiões da cidade;
- 323/18, indica ao Poder Executivo a colocação de ponto ônibus defronte a USF – Unidade de Saúde da Família
“Maria Martins Kastein”, localizada na Rua das Petúnias, no Parque Morada do Sol, haja vista que a Unidade atende
muitas pessoas da região que não possuem veículo próprio para se dirigirem ao local.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 324/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que realize a inscrição do Município no PEQ – Programa Estadual de
Qualificação, que tem por objetivo qualificar os cidadãos e, assim, aumentar suas chances de inserção no mercado
de trabalho;
- 325/18, solicita à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que torne mão única de direção a Rua João
Fernando Vila, no bairro Jardim Paola, com o objetivo de tornar a via m ais segura e melhorar o fluxo de veículos, na
forma que especifica;
- 326/18, pede ao Poder Executivo que providencie a instalação de redutores de velocidade nas Ruas Indalécio
Calza e Ambrosio Mendonça, no Bosque do Tamanduá, visando garantir segurança dos cidadãos daquele populoso
bairro.
DEBORA CABRAL:
Indicações:
- 327/18, indica ao Prefeito Municipal estudos visando a continuidade na mão única de direção da Rua Cândido
Rodrigues, após a Avenida Bom Jesus, tendo em vista que há confusão por parte dos motoristas ao transitar por
aquela via, o que pode ocasionar acidentes;
- 328/18, solicita à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que estude a viabilidade de tornar mão única de
direção a Rua Maria Grassi, a fim de melhorar o trânsito de veículos e oferecer maior segurança aos motoristas e
pedestres que passam pelo local;
- 329/18, requer ao Poder Executivo seja implantado ao entorno de áreas escolares municipais, estaduais e
particulares, toda sinalização necessária e exigida para a segurança dos pedestres, garantindo a integridade física
dos jovens e crianças;
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 330/18, indica ao Chefe do Poder Executivo que determine o controle da jornada de trabalho dos servidores que
ocupam cargo comissionado, por meio de ponto digital, como forma de zelar pela eficiência do trabalho prestado por
esses funcionários;
- 331/18, pede ao Secretário Municipal de Saúde que entre em contato com o Hospital de Câncer de Barretos, no
sentido de trazer para Descalvado a Unidade Móvel “Carreta do Câncer”, que realiza exames preventivos e
diagnósticos da doença, e, em alguns casos, oferece tratamento na própria unidade.

Página 3 de 3
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 64/18, reivindica ao Poder Executivo informações referentes à contratação de empresas para os serviços de
recapeamento asfáltico, tapa-buraco e fornecimento de materiais asfálticos, no ano de 2018, conforme especifica;
Indicações:
- 332/18, pede ao Chefe do Poder Executivo a adoção das medidas necessárias visando à substituição da torre que
recebe o sinal de transmissão de televisão, para que a população descalvadense possa receber o sinal digital, antes
que o sinal analógico seja desligado;
- 337/18, indica ao Prefeito Municipal seja cercada área que foi utilizada para transbordo de resíduos sólidos
domiciliares, espaço onde seria instalada a cervejaria ‘Donna’, considerada área de proteção ambiental, tendo em
vista que o local continua sendo usado para o descarte de entulho.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 334/18, solicita ao Poder Executivo a remodelação das laterais das principais vias de acesso ao Município de
Descalvado, com o objetivo de melhorar o aspecto visual das entradas da nossa cidade e causar uma boa
impressão aos visitantes e moradores.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 333/18, indica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, melhorias na iluminação da Praça “Dr. Octávio
Gabrielli”, defronte o Pronto Socorro Municipal, em benefício da segurança dos funcionários e pacientes do hospital.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 335/18, requer ao Chefe do Poder Executivo, através do setor competente, a instituição do programa “SOS
Animais”, de prestação gratuita de serviços de atendimento clínico e castração de animais domésticos, de
proprietários com renda familiar total de até 02 (dois) salários mínimos.
VAGNER BASTO:
Indicação:
- 336/18, pede à COMUTRAN – Comissão Municipal de trânsito a transferência da vaga de estacionamento
destinada aos idosos que fica na esquina, próximo à Loja Americanas, para o meio do quarteirão. Pede, ainda, a
destinação de novas vagas prioritárias para a população da terceira idade em frente às repartições públicas.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 25 de junho de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

