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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
23ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 10 DE JULHO DE 2.018
(TERÇA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 62/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
51.822,12, que visa abranger a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, com o objetivo
de contabilizar a devolução de Recursos de convênios não aplicados.
- 63/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
170.000,00, que visa abranger a Secretaria de Saúde, com o objetivo de adquirir uma ambulância e um veículo
exclusivamente para remoção de pacientes do SUS para procedimentos de saúde no município e cidades
vizinhas.
- 64/18, dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, destinados à
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, e dá outras providências que especifica
(TRAMITAÇÃO ANEXA).
II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 373/18, requer ao Prefeito Municipal que determine a realização do trabalho de coleta de lixo no período
noturno, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço para a cidade e para os servidores que realizam
este trabalho;
- 374/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo esforços visando a aquisição de uma “motolância”, para prestar
os primeiros socorros em casos de emergência, tendo em vista sua agilidade e facilidade para chegar aos mais
diversos locais;
- 375/18, pede 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 n.º 12.212/2010,
que dispõe sobre a “Tarifa Social de Energia Elétrica”, que é um desconto na conta de luz destinado às famílias
inscritas no cadastro único.
ARGEU DONIZETE RESCHINI:
Indicações:
- 376/18, encaminha ao Poder Executivo Anteprojeto de Lei que propicia que o benefício da licença prêmio em
pecúnia seja concedido igualmente ao servidor efetivo designado para ocupar cargo em comissão, conforme
especifica;
- 377/18, indica ao Prefeito Municipal que entre em contato com a operadora Vivo reivindicando que seja
disponibilizado um telefone público "orelhão" defronte da agência do INSS, na Rua Presidente Kennedy, no
Bairro Novo Jardim Belém, visando oferecer o serviço às pessoas que se dirigem àquela agência.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 378/18, reitera solicitação ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, para que dê
continuidade na construção do muro de arrimo na Avenida das Flores, no Bairro Morada do Sol. Pede, ainda, a
limpeza e manutenção da parte onde o referido muro ainda não foi construído.
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DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 379/18, reivindica ao Poder Executivo que determine o recapeamento asfáltico da Rua João Augusto Cirelli,
que dá aceso ao bairro Bosque do Tamanduá e ao trevo de entrada e saída da cidade, tendo em vista os
transtornos que os buracos e a poeira têm causado a população que transita pelo local.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 380/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que
acresce Parágrafo Único ao Artigo 1º da Lei nº 2.968, de 22 de dezembro de 2.008, que autoriza o Executivo a
reduzir, em 02 (duas) horas, a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais portadores de
deficiência, objetivando estender esse direito ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependentes portador de
deficiência, na forma que especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 69/18, requer ao Prefeito Municipal informações sobre as medidas adotadas pelo Poder Executivo em relação
ao TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público que visa a regularização dos
funcionários do programa de saúde da família, atualmente contratados pela Associação da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Descalvado;
Indicação:
- 381/18, solicita ao Poder Executivo que ceda um local adequado para instalação de um espaço de
treinamento de tiro em nossa cidade, intitulado “Centro de Treinamento para Preservação da Vida” que será
liderado pelo comandante da Polícia Militar, Capitão Daniel do Amaral Veiga, tendo em vista sua
disponibilidade e preparo para treinar os policiais com todo equipamento cedido pela Polícia Militar.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Requerimento:
- 68/18, requer à Empresa Realidade Transporte e Turismo informações referentes aos veículos e itinerários do
transporte coletivo adaptado que é disponibilizado a população deficiente no Município de Descalvado,
conforme especifica;
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 383/18, pede ao Poder Executivo seja realizada pintura na EMEI “Professora Vânia Aparecida Zago”,
localizada na Rua Juvenal Macedo, no bairro São Sebastião, bem como a manutenção em todo o espaço da
escola, objetivando atender melhor os alunos daquele local;
- 384/18, solicita ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN
estude a implantação de faixa de pedestres, dentre outras ações para disciplinar o trânsito, defronte a Unidade
de Saúde da Família “Benedicto de Arruda Oliveira”, localizada no Bairro São Sebastião.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 385/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que elabore Projeto intitulado “I.P.T.U. Premiado”, para os
cidadãos que estejam em dia com o Imposto Predial e Territorial Urbano, visando premiar quem paga o imposto
em dia e incentivar os demais a regularizarem seus débitos com o Município.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 70/18, requer ao Secretario de Educação e Cultura, Sr. Marco Antonio Pratta, informações referentes à
contratação de profissional para ministrar um curso em cidade do litoral paulista aos professores da rede
municipal de ensino;
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Indicações:
- 386/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que
insere Parágrafo Único ao Artigo 2º da Lei nº 4.142, de 14 de dezembro de 2.017, que autoriza o Executivo
Municipal, nos limites das possibilidades financeiras, conceder auxílios e/ou subvenções sociais as entidades
do terceiro setor, para o exercício de 2.018, na forma que especifica e dá outras providências;
- 387/18, indica ao Prefeito Municipal que, em conjunto com a Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria
de Saúde, desenvolvam ações visando à conscientização e o combate à violência contra a mulher, tendo em
vista o crescente número desses casos na cidade.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 16 de julho de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

