Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
24ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- O Museu Público Municipal convida a todos para abertura da Exposição “Retrospectiva João Marchetti” a se
realizar no dia 20 de julho às 19:00 horas a se realizar no Museu Público Municipal;
II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 11/17, de autoria do Vereador Diego Rodrigues da Silva, insere no calendário oficial de eventos do município
de descalvado o “Dia do Rock” a ser comemorado anualmente no dia 13 de julho;
III – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, dispõe sobre homenagem a pessoas que se
dedicaram e prestaram relevantes serviços à cultura no município de Descalvado, através da concessão da
medalha “Vicente Talarico Adorno”;
IV – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 10/17, de autoria do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o Secretário da Agricultura do Estado de
São Paulo, Sr. Arnaldo Jardim, e a Chefe da Casa da Agricultura de Descalvado, Dra. Adriana A. de Oliveira
Bueno, bem como toda sua equipe e colaboradores, pelos 50 anos de existência do CATI – Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral, tendo em vista seu importante papel no desenvolvimento da agricultura.
V – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 426/17, solicita ao Poder Executivo que tome as devidas providências para a retirada das carretas que ficam
estacionadas na Avenida Bom Jesus, prejudicando moradores e o regular fluxo do trânsito do local, na forma
que especifica;
- 427/17, pede ao Prefeito Municipal que disponibilize gratuitamente cadeiras de rodas motorizadas, camas
hospitalares, muletas e andadores novos a população de baixa renda que necessita desses equipamentos;
- 428/17, indica a Secretaria de Saúde que promova Campanha de “Doação de Sangue” no município de
Descalvado, com pontos de coleta, inclusive, nos finais de semana, objetivando a reposição dos estoques de
sangue;
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 429/17, pede ao Prefeito Municipal a revitalização do Parque Ecológico “Sebastião Fiochi”, incluindo os
serviços de limpeza, ajardinamento e recuperação de passeios, bem como a instalação de playground, visto
que o local é ideal para a prática de caminhadas, recreação e convívio social e familiar;
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 431/17, reitera indicação ao Poder Executivo para que proceda a instalação de placas de identificação das
denominações de vias públicas nos bairros novos e a substituição das placas danificadas nos demais bairros,

evitando transtorno àqueles que procuram por endereços para serviços de entrega e outras necessidades de
localização;
- 430/17, reitera pedido ao Poder Executivo para que em parceria com a Universidade Brasil, seja realizado
projeto para castração de animais, devido a grande reprodução de cães e gatos em nosso município, que em
maioria acabam abandonados, conforme especifica;
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicação:
- 432/17, indica ao Executivo Municipal a implantação de um “Programa de Redução de Custos de Energia
Elétrica e Telefonia nos Setores Públicos”, a fim de diminuir os gastos fixos através da conscientização dos
servidores, consoante aduz.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimentos:
- 66/17, requer ao Prefeito Municipal que cumpra o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o
Ministério Público, que exige a publicação no site institucional da Prefeitura dos cargos comissionados e seus
ocupantes, conforme especifica;
- 67/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo para que em cumprimento a Lei de Transparência, disponibilize
no site institucional da Prefeitura todas as informações das licitações realizadas e em andamento, na forma que
especifica.
Indicação:
- 433/17, reitera reivindicação ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, para que determine os
serviços de reforma geral nos banheiros da Praça São Benedito, e que os mesmos sejam disponibilizados para
uso dos feirantes e frequentadores do local;
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 69/17, reitera pedido ao Prefeito Municipal requerendo informações pormenorizadas sobre as obras para
construção do Centro de Referência Turística "Maria Rita Brum Franceschini” situado na Praça “Luiz Celso
Antonio”, conhecida como Jardim do Lago, que foram iniciadas em 2014, conforme especifica.
Indicação:
- 434/17, solicito ao Excelentíssimo Prefeito Municipal que realize o recolhimento de entulho na Rua Paulo
Rusca em seu cruzamento com a Rua Antonio Jorge Cuel, no Bairro Jardim Paola, na forma que especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 435/17, solicita ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Wander Bonelli, que seja realizado em nossa
cidade o “Teste da Linguinha” em recém-nascido, haja vista os problemas que podem ser evitados com a
realização do mesmo.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 436/17, pede a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que realize a troca
de manilha na Rua dos Girassóis no Parque Morada do Sol, tendo em vista que o acúmulo de água nos bueiros
esta causando transtorno aos moradores, conforme aduz.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 437/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que
institui o “Censo Inclusão para Identificação do Perfil Sócioeconômico das Pessoas com Deficiências”, no
âmbito do município de Descalvado, na forma que especifica.
- 438/17, solicita ao Senhor Presidente da Câmara, Luis Guilherme Panone, que mantenha contato com a
Diretora do Museu Público Municipal, para trazer à esta Casa de Leis a exposição “Retrospectiva João

Marchetti”, tendo em vista divulgar as obras do saudoso artista descalvadense e promover a cultura por meio
de exposição de suas telas.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 68/17, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que faça cumprir a Lei nº 3.729
de 21 de agosto de 2013, a qual permite que aos servidores públicos receberem em dinheiro o valor da licença
prêmio que têm direito, tendo em vista ser uma forma de estimular e reconhecer o trabalho que os servidores
desempenham, conforme especifica.
Indicações:
- 439/17, indica ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de realizar melhorias no canteiro central da
Avenida Antonio Garbuio, no Bosque do Tamanduá, com o objetivo de oferecer aos cidadãos uma opção de
entretenimento seguro, com espaço adequando para caminhadas e ciclovia, na forma que especifica.
- 440/17, indica ao Prefeito Municipal que juntamente com a Comutram implantem sinalização nas Avenidas
Independência e Maestro Francisco Todescan, haja vista que de um lado das vias é proibido estacionar, porém
sem as placas para devida orientação a população não tem conhecimento do impedimento.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 50/17, altera a Lei 4.036, de 14 de julho de 2016, que dispõe o Parcelamento do Solo Urbano do Município de
Descalvado;
COMUNICADOS
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 24 de julho de 2.017, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

