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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
24ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 15 DE JULHO DE 2.019
PEQUENO EXPEDIENTE

I - PROJETO DE LEI EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 55/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil
reais), que visa abranger a Diretoria de Saúde do Município de Descalvado, para aquisição de materiais
permanentes.
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 18/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município
o Dia do Futebol Feminino em Descalvado “Princesas do Futebol”, a ser comemorado, anualmente, no dia 07 de
julho.
III – MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 09/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel
Valdemir Guimarães Dias pela brilhante carreira militar e pela dedicação, comprometimento e excelência nos
serviços prestados à comunidade.
- 10/19, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, congratula o Ilustríssimo Senhor Júlio Cesar de
Oliveira pela significativa contribuição com a população descalvadense, a partir de seu empenho diário na
execução de suas atribuições como Consultor de Negócios da CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz.
IV– MOÇÃO DE REPÚDIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 07/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta repúdio quanto aos inúmeros atrasos na
entrega de medicamentos essenciais de alto custo fornecidos pelo Governo do Estado de São Paulo e quanto à
falta de comprometimento com os cidadãos que dependem destes fármacos, dada a falta de iniciativas para
sanar a morosidade deste processo.
V – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
312/19, solicita à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize lanches e sucos para pacientes que realizam
tratamento, consultas ou exame médico em outras cidades e seus acompanhantes, visto que muitos não têm
condições financeiras para custear despesas com alimentação.
324/19, indica ao Prefeito Municipal que disponibilize sinal de internet “wi-fi” gratuito em locais públicos do
Município, como, por exemplo, nas praças e na rodoviária, uma vez que a conexão tem se tornado cada vez
mais necessária dentro do ambiente social, conforme especifica.
CARLOS CÉSAR PAIVA:
Indicação:
313/19, reivindica à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a instalação de redutor de velocidade na
Avenida das Flores, no Parque Morada do Sol, com o objetivo de disciplinar o trânsito e evitar acidentes naquela
via.
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DANIEL BERTINI:
Requerimento:
101/19, requer ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sr. Valdecir Marcolino, que envie
a esta Casa de Leis cópia das atas das reuniões realizadas pelo CONDEMA - Conselho Municipal de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, nos anos de 2018 e 2019, conforme especifica.
Indicação:
314/19, pede ao Chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de alterar a legislação municipal vigente, de
modo que as autuações de multas em terrenos sejam realizadas pela Secretaria Municipal Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos e o prazo para limpeza e regularização passe a ser de trinta dias.
DÉBORA CABRAL:
Requerimentos:
102/19, solicita ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estudos visando à
extinção de mecanismos de obstrução durante as votações de projetos de lei, para assegurar maior agilidade na
tramitação destes, em benefício de toda a população brasileira.
103/19, requer ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, estudos visando à extinção
de mecanismos de obstrução durante as votações de projetos de lei, para assegurar maior agilidade na
tramitação destes, em benefício de toda a população brasileira.
Indicação:
315/19, reivindica ao Prefeito do Município de Descalvado, Senhor Antonio Carlos Reschini, que realize a
reforma do prédio que abriga a APAD – Associação Protetora dos Animais de Descalvado e, posteriormente,
faça a doação da área à entidade, conforme especifica.
LUÍS GUILHERME PANONE:
Indicação:
316/19, encaminha ao Chefe do Poder Executivo 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 com deficiência, objetivando estender esse direito ao servidor que
tenha cônjuge, filho ou dependentes com deficiência, na forma que especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
104/19, requer ao Ministério Público local que, por meio de seu Promotor de Justiça, ajuize Ação Civil Pública
contra o Governo do Estado de São Paulo, em virtude da falta de delegado no Município de Descalvado durante
os plantões de final de semana e feriados.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 317/19, pede ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de dotar de iluminação pública o trevo situado na
Via de Acesso Antonio Benedito Paschoal, próximo à entrada do Bairro Portal dos Coqueiros, a fim de garantir a
segurança dos motoristas que transitam naquele local em período noturno.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 318/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine a instalação de uma “boca de lobo” no cruzamento
da Rua das Petúnias com a Rua dos Lírios, no Parque Morada do Sol, com intuito de conter a água da chuva,
evitando transtornos aos moradores daquela região.
- 319/19, requer à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN que realize a demarcação de estacionamento
de motos na Rua José Quirino Ribeiro, nas proximidades da Prefeitura Municipal de Descalvado, objetivando
otimizar as vagas naquela área.
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SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 320/19, indica ao Diretor Municipal de Esportes, Roberto Bonani de Souza, o cadastramento de Descalvado no
Programa “Dojo Social”, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo,
visando receber tatames para a prática de várias modalidades esportivas em nosso Município.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
VETO INTEGRAL A SER APRECIADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- Veto integral ao Projeto de Lei n.º 29/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a jornada de trabalho de
emprego público de psicólogo, na forma que especifica.

COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 22 de julho de 2.019, segunda-feira, com início às 19:00
horas, conforme preconiza o Regimento Interno.

