Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
20ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
TRIBUNA LIVRE
Antes do início desta sessão ordinária, o Médico Dr. Vander Rogério Vieira, designado pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, usará a Tribuna Livre da
Câmara Municipal para tratar a respeito das manifestações feitas por vereadores do Poder
Legislativo.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- O Comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar, Capitão PM Veiga, convida aos
Senhores Vereadores e a toda população para participarem da Audiência Pública a realizase no dia 20 de junho, às 19h30min, no Plenário da Câmara Municipal de Descalvado,
visando informar sobre os trabalhos que estão sendo realizados pela Polícia Militar local, e,
também, para disseminar a cultura da prevenção.
II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 46/17, dá nova redação à Lei nº 3.811, de 27 de maio de 2014, que instituiu o Programa
de Parcelamento Permanente - PPP.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 357/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de doar
terrenos, no Bairro Bosque do Tamanduá, para famílias de baixa renda que ainda não
possuem residência própria, conforme especifica;
- 358/17, reitera pedido ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social para 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;
- 359/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
determine o plantio de árvores no Bairro Alto da Boa Vista, porquanto aquela região se
encontra escassa de área verde, conforme especifica.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações:
- 365/17, pede ao Prefeito Municipal que analise junto ao Ministério Público e Associação
Comercial e Industrial de Descalvado - ACID a possibilidade de permitir o uso de sacolas
plásticas no comércio local, principalmente nos supermercados, objetivando atender aos
anseios da população.
- 366/17, requer ao Chefe do Poder Executivo a implantação de redutor de velocidade, com
a devida sinalização, na Perimetral César Martinelli, confluência com Rua Cel. Arthur

Whitacker, pois aquele cruzamento é perigoso e coloca em risco a vida dos munícipes que
transitam pelo local.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 360/17, reivindica ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis visando à
regularização do loteamento popularmente conhecido como “Chácara Pantanal”, dotando-o
de toda infraestrutura necessária.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 361/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que torna obrigatório afixar, em lugar visível, lista dos médicos
plantonistas e do responsável pelo plantão, número de leitos credenciados, ocupados e
livres na rede pública de saúde do Município de Descalvado e dá outras providências;
- 362/17, reitera pedido ao Poder Executivo para adoção das medidas necessárias
objetivando a ativação do Centro de Controle de Zoonoses do Município, mediante parceria
com a iniciativa privada, utilizando-se o prédio já construído para este fim, conforme
especifica.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicação:
- 374/17, sugere ao Prefeito Municipal que envie ao Legislativo projeto de lei dispondo
sobre a criação, com urgência, dos cargos de agentes comunitários e agentes de combate
à endemia, para que seja realizado concurso público para provimento de tais empregos,
em atenção ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre a Prefeitura e
Ministério Público, para que não haja interrupção dos serviços prestados pelas unidades de
saúde da família.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 363/17, requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos seja realizada a entrega de
correspondências no Recanto dos Ipês II, tendo em vista que, agora, todas as ruas daquele
bairro se encontram devidamente denominadas e sinalizadas;
- 364/17, reivindica à SELT – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo que
promova nos bairros da cidade atividades de recreação e esporte, como forma de
incentivar crianças e jovens à prática de exercícios, na forma que especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 60/17, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que envie à
Câmara Municipal cópia na íntegra da licitação, orçamentos, planejamento e outros
processos referentes à Lei nº 4.087/17, a qual prevê o uso da receita oriunda de multas de
trânsito para melhorias na sinalização da cidade.
Indicações:
- 367/17, indica ao Poder Executivo a adesão do Município de Descalvado ao Programa de
“Parcelamento de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias”, para que o
Município possa regularizar sua situação perante a Receita Federal do Brasil, consoante
aduz.
- 368/17, pede ao Prefeito Municipal que adote providências urgentes para recuperação e
reestabelecimento da Academia ao Ar Livre “Professor Pedro Benito Mussolini”, localizada
na Praça do Lago, pois a mesma se encontra abandonada e danificada, impedindo que os
moradores façam uso do local.

PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 371/17, solicita ao Prefeito Municipal a contratação de um médico oftalmologista para
prestar atendimento na Rede Pública de Saúde, visto a necessidade dessa especialidade e
as consequências que a falta dela podem acarretar aos cidadãos;
- 372/17, requer ao Prefeito Municipal seja contatada a Secretaria Estadual de Governo
visando à instalação do Programa “Acessinha” nas dependências do Acessa São Paulo de
nosso Município. E pede, ainda, a ampliação do número de computadores no local, para
atender a atual demanda.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 345/17, requer ao Prefeito Municipal providências para o estreitamento do canteiro central
existente na Rua Coronel Arthur Whitacker, nas proximidades do Supermercado Galícia, no
Bairro Jardim do Lago, visando oferecer espaço para estacionamento de caminhões, de
modo a não prejudicar o regular fluxo de veículos.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 356/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que, por
intermédio da “Associação dos Pensadores Negros de Descalvado – APENDES”, realize
eventos para comemoração ao “Dia da Consciência Negra”, no mês de novembro, com
manifestações culturais, como roda de capoeira, dança, exposições, entre outros.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 369/17, requer ao Presidente da Câmara Municipal que instaure Comissão Especial para
realizar fiscalizações semanais nos ambientes de trabalho em vários setores da Prefeitura,
a fim de conhecer as atribuições e as necessidades dos servidores no dia-a-dia.
- 370/17, pede ao Prefeito Municipal que providencie melhorias nas estradas rurais DCV
349 e DCV 149, no Bairro do Butiá, pois ambas encontram-se em mau estado de
conservação, causando transtornos aos moradores daquela região da cidade.
- 373/17, encaminha Anteprojeto de Lei ao Chefe do Poder Executivo, dispondo sobre o
uso obrigatório de sistema de segurança baseado em monitoramento por meio de câmeras
de vídeo nas escolas e creches públicas do Município de Descalvado, na forma que
especifica.

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
- Até o fechamento desta pauta, às 16 horas do dia 13 de junho de 2017, terça-feira, não
havia projeto inserido neste expediente. No entanto, proposituras ainda podem ser
colocadas em votação.
COMUNICADOS
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 26 de junho de 2.017, segunda-feira,
com início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

