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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
22ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 02 DE JULHO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 25/18, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, denomina "José Roberto Moreira" o novo estacionamento da
Câmara Municipal de Descalvado.
- 26/18, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dispõe sobre alterações na Lei nº 3.434, de 26 de
abril de 2.011, que trata acerca do ordenamento da Câmara Municipal de Descalvado, disciplina o regime
jurídico, os direitos e deveres dos servidores, reestrutura o quadro de pessoal, na forma que especifica.
II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 353/18, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, para que estude a
possibilidade da instituição da Guarda Mirim no Município de Descalvado, com o objetivo acolher, preparar e
motivar os jovens cidadãos para a prática do bem, da ordem e da cidadania;
- 354/18, solicita ao Poder Executivo a continuidade nos procedimentos que se iniciaram em 2012 para a
instalação da Guarda Municipal, através de concurso público, haja vista a necessidade do reforço na segurança
da nossa cidade;
- 355/18, reivindica ao Chefe do Executivo que estude a possibilidade, conjuntamente com a Secretaria de
Educação e Cultura e a ACID – Associação Comercial de Descalvado, instituir programa intitulado “Aluno
Exemplar”, tendo por objetivo incentivar os alunos e alunas da rede pública municipal de ensino a melhorar o
rendimento escolar, mediante premiações e concessão de materiais escolare s para o ano letivo subsequente.
ARGEU DONIZETE RESCHINI:
Indicações:
- 356/18, pede ao Prefeito Municipal esforços junto à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN para
implantação de placas “Proibido Som Alto” nas vias públicas no entorno da Praça de São Benedito, em prol da
comodidade dos moradores daquela região;
- 357/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine o fechamento com alambrados da área onde está
edificada uma escadaria na Rua Jaime Whitaker Penteado, São Sebastião, visto que o local está sendo
utilizado por usuários de drogas, causando insegurança aos cidadãos que residem naquelas imediações .
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 358/18, requer ao Poder Executivo a construção de cobertura no portão de entrada e saída de alunos do
CAIC “Dr. Cid Muniz Barreto”, inclusive com a colocação de bancos, para proteção e comodidade dos pais que
aguardam a saída de seus filhos naquele local.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 359/18, pede ao Prefeito Municipal seja colocado como requisito no plano de mobilidade urbana que a
empresa responsável pelo trasporte público municipal ofereça ônibus com elevatória e demai s equipamentos
de segurança, visando acessibilidade e conforto aos cidadãos usuários do transporte público, conforme
especifica.

Página 2 de 4

DEBORA CABRAL:
Requerimento:
- 66/18, reivindica à Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – INTERVIAS melhorias no
acostamento da Rodovia SP-2015, no trecho compreendido entre o km 105 e km 110, em ambos os lados,
tendo em vista que os motoristas utilizam o espaço à margem da via para adentrar no “Distrito Industrial Cosmo
Fuzaro”;
Indicações:
- 360/18, indica ao Chefe do Poder Executivo que elabore projeto de isenção, pelo período de 5 anos, d o
I.P.T.U. – Imposto Predial e Territorial Urbano para os empresariais que implantarem medidas que estimulem a
proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, conforme e specifica;
- 361/18, sugere ao Prefeito Municipal a aquisição de um veículo adaptado para o transporte de pessoas
deficientes, visto que muitas não possuem condução própria e necessitam se deslocar periodicamente dentro
do Município ou fora dele para a realização de exames, fisioterapias e outros compromissos ligados à saúde.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 362/18, requer ao Poder Executivo a doação de “carneira” e isenção da taxa de sepultamento às famílias com
renda de até um salário mínimo, desde que cadastradas mediante triagem da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social;
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 67/18, requer ao Prefeito Municipal informações sobre o Decreto n.º 4.732, de 27 de abril de 2018, que dispõe
sobre abertura de créditos adicionais suplementares, destinando recursos financeiros da educação para o setor
de fiscalização de trânsito e limpeza pública, conforme especifica;
Indicações:
- 364/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a abertura imediata das Unidades de Saúde da Família
“Humberto Coelho”, no Jardim Belém e “Thiago Paludetti”, no Parque Milênio, em prol da saúde da nossa
população;
- 365/18, solicita ao Prefeito Municipal que realize estudos junto à COMUTRAN – Comissão Municipal de
Trânsito visando à ampliação das vagas de estacionamento ao entorno da Praça Nossa Senhora do Belém,
mais conhecida como “Praça Matriz”.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 366/18, indica à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que faça a liberação do estacionamento da
Rua Conselheiro Antônio Prado, na frente do Banco Sicoob Crediguaçu, onde atualmente existe uma vaga para
carga/descarga, com o intuito de disponibilizar mais opções para a população que encontra dificuldade para
estacionar no centro da cidade;
- 367/18, pede ao Poder Executivo que de início a um processo de licitação para empresas interessadas em
instalar e manter pontos de ônibus com cobertura e assentos no Município de Descalvado, oferecendo ao setor
privado, como contrapartida, o direito de explorar os locais com propagandas;
- 368/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria de Saúde, inicie estudos
visando à criação de um plano de carreira para os profissionais da saúde, tendo em vista os relevantes
serviços prestados por esses servidores a nossa população.
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REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 369/18, solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de instalar redutor de velocidade na Avenida
das Flores, próximo ao depósito de sucatas do Chiaratti, objetivando disciplinar o trânsito do local e evitar
acidentes;
- 370/18, indica ao Prefeito Municipal a construção de quiosque e espaço de areia na Creche “Prof.ª Dirce
Pereira Fonseca”, situada no Bosque do Tamanduá, para o desenvolvimento de atividade s educativas com as
crianças, com a devida proteção contra os raios solares.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 371/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei, que institui
o projeto “Lazer para Todos”, com o objetivo de incluir socialmente crianças com deficiências e não deficientes,
no Município de Descalvado e dá outras providências.
VAGNER BASTO:
Indicação:
- 372/18, indica ao Poder Executivo que disponibilize mais um médico no Pronto Socorro Municipal nos feriados
e pontos facultativos, em horários de maior movimento, de modo que não ocorra prejuízo no atendimento à
população.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 12/18, de autoria do Vereador Daniel Bertini, congratula o maratonista Vagner Basto pela participação na
Ultramaratona Trail Run CS, com percurso de 62 km de distância, que foi da cidade de São Pedro à Brotas, demonstrando
sua superação e amor pelo esporte;
- 13/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, congratula a atleta Jessica Natalia Marchesini, aluna da
APAE de Descalvado, pela conquista do título de Campeã Paulista de Natação, através da equipe LCN/Aquário – Mitcho
Bianchi (São Carlos), e, principalmente, por sua dedicação, motivo de imenso orgulho aos seus familiares e amigos;
MOÇÃO DE APOIO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 02/18, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, em apoio à Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, para que aprove a Proposta de Emenda à Constituição do Estado de São Paulo nº 02 de 2018, de
autoria do Deputado Estadual Fernando Capez, que inclui o parágrafo 2° ao artigo 138 da Constituição
Estadual, visando corrigir distorção salarial de Policiais Militares.
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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;
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- 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;

- 57/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 4.091,81,
que visa abranger a Divisão de Educação, com o objetivo de aportar recursos orçamentários por conta da
devolução do saldo remanescente de exercício anterior que ora se classifica como superávit o valor de R$
4.031,81 e excesso de arrecadação no valor de R$ 60,00;
- 60/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$8.140,00,
que visa abranger o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMUCRA, com o
objetivo de repassar a título de subvenções sociais ao Grupo de Fraternidade Pai Jacob, com a finalidade de
atender despesas com treinamento de funcionários na lide com crianças e adolescentes albergados naquela
casa;
- 61/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$14.010,92,
que visa abranger a estrutura orçamentária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o
objetivo de repassar ao terceiro setor, o Serviço de Inspeção Municipal.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 06/18, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado
ao Senhor Roberto Rocha Villani.
COMUNICADO
- Em virtude do feriado em comemoração ao Dia da Revolução Constitucionalista, a próxima Sessão Ordinária
será realizada no dia 10 de julho de 2.018, terça-feira, com início às 18 horas.

