Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
22ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 49/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir financeiramente para a realização
do evento denominado “TRANSLIBER”, na forma que especifica.
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 10/17, de autoria da Mesa Diretora, autoriza o Poder Legislativo de Descalvado a
transferir ao patrimônio do Poder Executivo 04 (quatro) armários de aço, para serem
utilizados no Centro de Saúde “Vital Brasil”, conforme especifica.
III – MOÇÃO DE APLAUSOS A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/17, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, outorga Moção de Aplausos e
Reconhecimento ao esportista e advogado Dr. Carlos Alberto de Freitas Martins, praticante
de slackline e highline, por todo empenho e dedicação na construção de espaço
denominado “Slackpoint”, destinado à pratica dessa nova modalidade esportiva em
Descalvado.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 391/17, reivindica ao Prefeito Municipal que disponibilize sinal de internet “wi-fi” gratuito
em locais públicos do Município, como, por exemplo, nas praças e na Rodoviária Municipal,
uma vez que a conexão tem se tornado cada vez mais necessária dentro do ambiente
social, conforme especifica.
- 392/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado
o “Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio”, a ser comemorado anualmente no dia 10 de
setembro.
- 393/17, requer ao Chefe do Poder Executivo estudos para a implantação de semáforo na
Avenida Bom Jesus, tendo em vista o intenso fluxo de veículos naquela via, principalmente
nos horários de pico, conforme aduz.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 394/17, pede ao Chefe do Poder Executivo seja constituída Comissão para julgar as 03
(três) casas mais enfeitadas para o Natal de 2017, como se fazia à época do Prefeito Lito
(in memoriam), premiando as residências com cestas natalinas, com o objetivo de
incentivar as famílias que não possuem o hábito de decorar e também fomentar o comercio
para as vendas de natal.
CARLOS CESAR PAIVA:

Indicação:
- 395/17, solicita ao Prefeito Municipal que desenvolva projeto para incentivar os cidadãos
a manterem os passeios públicos defronte suas residências limpo, evitando entulhos e
acumulo de mato nas calçadas, além de melhorar a estética urbana da cidade, consoante
aduz.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 396/17, requer ao Poder Executivo que estude a possibilidade de adquirir uma van
devidamente adaptada destinada às pessoas com deficiência física, as quais tenham
vínculo à cadeira de rodas, conforme especifica.
- 397/17, requer ao Prefeito Municipal a contratação de médico veterinário para que o
município possa implantar o “Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal – SISBI – POA”, que visa padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção
de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Requerimento:
- 64/17, requer a Seção dos Direitos das Pessoas com Deficiência informações referentes
aos trabalhos realizados para o atendimento às pessoas com deficiência e o cronograma
de ações, trabalhos e iniciativas em vistas da melhor qualidade de vida desta parcela da
população.
Indicação:
- 398/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de implantar
incubadora de empresas em Descalvado, que consiste em um mecanismo que estimula a
criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, oferecendo suporte técnico,
gerencial e formação complementar do empreendedor, conforme especifica.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 399/17, pede ao Prefeito Municipal que promova a doação dos bens móveis inservíveis,
dentre eles: sucatas, baterias e até automóveis, pertencentes ao patrimônio público às
entidades beneficentes/filantrópicas sediadas neste município, conforme prevê a lei n.º
3.707, de 18 de julho de 2013.
- 400/17, indica ao Poder Executivo que coloque placas informativas de “proibido jogar lixo
sob pena de aplicação de multa” contendo o dispositivo legal que prevê aplicação de multa
em terrenos pertencentes à municipalidade, onde costumeiramente são depositados
entulhos e lixos domésticos indevidamente, como forma de inibir esse tipo de prática,
conforme especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 401/17, indica ao Chefe do Poder Executivo que elabore proposta para pleitear
financiamentos de repasses de recursos orçamentários para o “Programa de Melhorias
Sanitárias Domiciliares e Melhorias Habitacionais”, oferecido pelo Ministério da Saúde por
meio da portaria nº 919 de 27 de junho, tendo em vista que o prazo se encerra dia 12 de
julho, conforme especifica.
- 402/17, solicita ao Prefeito Municipal que seja remanejada do Centro de Saúde “Vital
Brasil” a repartição da Vigilância Epidemiológica, que também compreende o setor de
vacinação, com a finalidade de ampliar a eficiência desse setor.

REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 403/17, requer ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que realize
manutenção na guarita e portão eletrônico do Almoxarifado Municipal, haja vista que os
mesmos se encontram depredados não possibilitando o uso pelos funcionários, na forma
que especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 404/17, indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, a transcrição do
slogan “Descalvado a Capital Nacional dos Produtos Pet” nos cabeçalhos ou rodapés de
todos os documentos oficiais timbrados da Prefeitura Municipal, com o objetivo de
regulamentar, através de Lei Federal esse título conferido à Descalvado.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 405/17, pede ao Prefeito Municipal que seja incluso no campeonato “Galinho de Ouro” a
modalidade de futebol feminino, haja vista que as mulheres cada vez mais vêm se
destacando nessa modalidade e merecem participar desse campeonato que tanto honra a
população descalvadense.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, COM
EMENDAS APRESENTADAS PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
- 37/17, que autoriza o Poder Executivo aprovar desdobro de imóveis destinados a fins
residenciais localizados na zona urbana.
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 02/17, de autoria das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, rejeita as contas da Prefeitura Municipal de Descalvado referentes ao exercício
financeiro de 2014, na forma que especifica.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 06/17, de autoria do Vereador Vagner Basto, parabeniza a SICOOB CREDIGUAÇU pelos
seus 25 anos de fundação e pelas conquistas desse grupo que tanto batalha para oferecer
sempre o melhor aos produtores rurais e demais segmentos de Descalvado. Ademais,
saúda a todos os colaboradores que enriquecem essa instituição de grande prestígio.

COMUNICADOS
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 10 de julho de 2.017, segunda-feira,
com início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

