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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
24ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Convite para inauguração do Museu “Mário Fava”, na cidade de Bariri, no dia 21 de julho de 2018, às 11:00
horas, homenageando um dos maiores patriotas do município de Bariri, Mario fava, o intrépido mecânico, que
fez parte da viagem entre o Brasil e os E.U.A. em 1928, com o objetivo de traçar a rota da Rodovia PanAmericana, estrada que liga as três Américas;
II – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 15/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o Professor de Atletismo Robson Alves pela coordenação
dos atletas de Descalvado nos Jogos Regionais de 2018 e, sobretudo, por sua competência e dedicação, que
incentiva cada vez mais as pessoas a buscarem uma melhor qualidade de vida, através do esporte.
III – MOÇÃO DE APOIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/18, de autoria da Vereadora Debora Cabral, manifesta apoio ao Congresso Nacional em favor da
aprovação do Projeto de Lei n.º 4754/2016, que tem como escopo alterar a lei de crimes de responsabilidade,
para tipificar a conduta do Supremo Tribunal Federal de usurpar as competências do Poder Executivo e Poder
Legislativo, consoante aduz.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Requerimento:
- 72/18, reivindica a empresa Realidade Transportes e Turismo Ltda que, no período noturno, realize as
paradas de ônibus para saída de passageiros o mais próximo possível de suas residências, a fim de garantir a
segurança dos usuários do transporte público.
Indicações:
- 388/18, solicita ao Prefeito Municipal que, junto a Policia Militar, realize uma “Campanha de Desarmamento”
em Descalvado, visando à conscientização da população sobre os perigos e riscos que as armas de fogo
podem oferecer.
- 389/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que providencie a instauração do Conselho Municipal Antidrogas
– COMAD. Se caso já houver, pede que encaminhe o nome dos membros, tendo em vista que é importante
que as famílias sejam orientadas e saibam conduzir diálogos positivos a respeito do uso de drogas com os
filhos, amigos e outros familiares.
ARGEU DONIZETE RESCHINI:
Indicação:
- 390/18, indica ao Poder Executivo estudos visando oferecer espaço coberto e com assentos para os
pacientes que aguardam o transporte da Prefeitura Municipal para realizar consultas ou exames em outras
cidades, tendo em vista que atualmente as pessoas ficam em pontos sem qualquer estrutura, expostas as
condições do tempo.
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CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 391/18, pede ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que determine a reconstrução da rotatória
existente na confluência da Avenida Lázaro Timótheo do Amaral com a Perimetral Cezar Martinelli, com
estrutura que possibilite um trânsito regular e seguro naquele entroncamento.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 392/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo seja intensificada a limpeza das vias nos bairros São
Sebastião e Parque Universitário I e II, como foi feito Bosque do Tamanduá, com o objetivo de oferecer um
ambiente agradável e sadio, evitando transtornos aos cidadãos.
- 393/18, reitera solicitação à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito para que proceda a instalação de
redutor de velocidade na Rua Carlos Pulici, na altura do portão dos fundos do “Lar dos Meninos”, a fim de evitar
novos acidentes naquele local.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 394/18, indica ao Poder Executivo que faça gestão junto a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU), visando incluir Descalvado no programa do Governo Estadual denominado “Vila Dignidade”,
que propicia a construção de moradia aos idosos de baixa renda.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 71/18, requer a Secretaria Municipal de Saúde informações sobre o direito a acompanhante dos pacientes
que realizam consultas, exames e tratamentos médicos em outras cidades, utilizando o transporte da Prefeitura
Municipal, conforme especifica.
Indicação:
- 395/18, solicita ao Poder Executivo que seja disponibilizado número fácil e gratuito para que os cidadãos
possam realizar as reclamações decorrentes da espera na fila dos bancos, e, ainda, que tal número seja
colocado nas agências bancárias de forma visível e fixa, visando garantir o cumprimento da Lei 2.528/2005.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 382/18, pede ao Prefeito Municipal a construção de portal nas principais entradas da Descalvado, que
caracterize o município e sirva como ponto de referência para todos os que passarem nas proximidades do
acesso a nossa cidade.
- 396/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que determine, com urgência, os serviços de manutenção e
reparos na iluminação de todas as praças da cidade, em benefício da segurança da população que não utiliza
mais os locais devido à falta de conservação.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 397/18, indica à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a implantação de redutor de velocidade na
Avenida Bom Jesus, próximo ao cruzamento com a Rua José Quirino Ribeiro, em vista do intenso fluxo de
veículos naquele local.
- 398/18, solicita ao Prefeito Municipal a aquisição de duas caminhonetes para a SEMARH – Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para realização dos serviços de manutenção da rede de água e esgoto no
Município de Descalvado.
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SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 399/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude a possibilidade
de instituir, no Município de Descalvado, o grupo “Vigilantes da Natureza”, representado por alunos do ensino
fundamental da rede pública municipal, com o objetivo de defender ao meio ambiente.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 400/18, solicita ao Prefeito Municipal que elabore projeto para que seja obrigatório a inclusão, nas placas
indicativas de preferência, o ícone referente ao autismo, juntamente com gestantes, idosos e deficientes, na
forma que especifica.
- 401/18, pede ao Poder Executivo o retorno do atendimento médico noturno nas Unidades de Saúde da
Família, em forma de rodízio entre os bairros, oferecendo à população a possibilidade de realizar consultas
preventivas a saúde.
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 12 de julho de 2.018, quinta-feira, não havia projeto inserido
neste expediente. No entanto, proposituras ainda podem ser colocadas em votação.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 23 de julho de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

