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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
25ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDENCIA RECEBIDA:
- Ofício SF n.º 98/18, subscrito pelo Secretário de Finanças, Sr. Geraldo Magela Izeppe, encaminhando os
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) da Lei de Responsabilidade Fiscal, modelos 1,
1anexo, 2, 3, 4, 5, 6 e metas bimestrais, referentes ao 3º bimestre, retificação do modelo 1 – Anexo do 2º
bimestre, Diário de Empenhos e Balancete (Receita e Despesa), referente ao mês de junho, do corrente
exercício – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 66/18, dispõe sobre nova redação à Lei n.º 4.202, de 06 de julho de 2018, objetivando autorizar o Poder
Executivo, dentro dos limites das possibilidades financeiras, conceder subvenções sociais ao Grupo de
Fraternidade Pai Jacob, tendo como objeto o repasse de recursos financeiros para custear curso de
capacitação dos profissionais que atuam na entidade junto a crianças e adolescentes abrigadas, no valor de R$
7.800,00, bem como o repasse para custear curso de capacitação profissional a adolescente interna, no valo r
de R$ 340,00, no corrente exercício.
- 67/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor R$ 50.000,00,
que visa abranger a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de repassar recursos a
título de subvenções sociais a entidade Lar São Vicente de Descalvado;
- 68/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor R$ 9.506,67,
que visa abranger o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado lescente – COMUCRA, com o
objetivo de repassar subvenções sociais para serem aplicadas em despesas de custeio da APAE.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 402/18, reivindica ao Prefeito Municipal que entre em contato com a agência local da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – CORREIOS, objetivando disponibilizar caixas de correios em pontos estratégicos do
Município, facilitando o uso desse serviço aos moradores de bairros distantes do centro da cidade;
- 403/18, pede ao Chefe do Poder Executivo a realização de estudos para a criação da “Creche Noturna” no
Município de Descalvado, em benefício dos pais que trabalham e estudam à noite e não dispõem de local
adequado para deixar seus filhos;
- 404/18, indica ao Prefeito Municipal que, em contato com a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL,
solicite a manutenção nos postes de energia elétrica de nossa cidade, haja vista que algumas vias estão
carentes de iluminação, colocando em risco a integridade física dos moradores e condutores de veículos.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Requerimento:
- 72/18, requer ao Chefe do Poder Executivo a adoção das medidas legais cabíveis para regulamentar a
situação das famílias que receberam residências do Programa “Minha Casa, Minha Vida” no ano de 2010,
conforme aduz.
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CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 405/18, reitera pedido ao Poder Executivo para que realize o término do asfaltamento da Vicinal “Vito Gaia
Puoli”, que liga Descalvado à Pirassununga, visto que a estrada é muito utilizada por agricultores da região,
bem como por estudantes e trabalhadores que intercambiam entre as duas cidades.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 406/18, pede ao Prefeito Municipal esforços no sentido de realizar reforma na quadra existente na Rua das
Petúnias, no Parque Morada do Sol, ao lado da antiga casa do C.D.H.U., como forma de oferecer um espaço
adequado e seguro para prática de esportes naquele bairro.
DEBORA CABRAL:
Indicações:
- 407/18, indica ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de adquirir o terreno situado na
Avenida Guerino Oswaldo, próximo a “Desvel Veículos”, no bairro Vila Freitas, com o objetivo de ceder a área
para empresas ou indústrias que pretendem se instalar em Descalvado ;
- 408/18, pede ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de transformar a quadra esportiva localizada na
Rua das Petúnias, no Parque Morada do Sol, em praça, e, ainda, que denomine “Bruno Octávio Quatrochi”
aquela área, com o objetivo de homenagear o jovem que faleceu aos 2 anos de idade, co nforme especifica.
- 409/18, solicita a Secretaria de Saúde que disponibilize no site institucional e nas redes sociais da Prefeitura
Municipal, uma lista dos medicamentos disponíveis na Farmácia Municipal e o prazo para a entrega da
medicação que está em falta, oferecendo maior comodidade aos pacientes.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimentos:
- 73/18, reivindica ao Poder Executivo que informe a esta Casa de Leis se foi instituída a CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes, bem como se estão sendo realizados exames médicos periódicos nos
servidores municipais, em cumprimento à legislação vigente;
- 75/18, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que, no tempestivo prazo legal,
informe a esta Casa Legiferante o número de veículos e custo de manutenção da frota municipal, conforme
especifica.
Indicação:
- 415/18, solicita ao Prefeito Municipal que determine, com a maior brevidade possível, a realização de
concurso público visando o preenchimento de vagas e o cumprimento do TAC – Termo de Ajustamento de
Conduta firmado com o Ministério Público.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 77/18, reitera ao Chefe do Poder Executivo pedido de informações referentes ao Pregão Presencial n.º 10/18,
cujos objetos foram locações de tendas, banheiros químicos, geradores, palcos e equipamentos de som e
iluminação, conforme especifica;
- 78/18, reitera solicitação ao Poder Executivo para que envie informações referentes à contratação de
empresas para os serviços de recapeamento asfáltico, tapa-buraco e fornecimento de materiais asfálticos, no
ano de 2018, conforme especifica;
Indicação:
- 410/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dá
nova redação ao Inciso II, do Artigo 50 da Lei nº 3.276, de 28 de abril de 2.010, de modo que o servidor público
municipal possa faltar ao serviço injustificadamente por mais de cinco dias, consecutivos ou alternados, sem
perder o direito de receber o benefício licença-prêmio, visto que a redação vigente da lei está prejudicando o
funcionalismo.
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PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Requerimento:
- 76/18, requer ao Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Sr. João Cury Neto, a implantação do
sistema de ensino em período integral na “E.E. José Ferreira da Silva”, popularmente conhecida como
“Ginásio”, elevando a qualidade do ensino ofertado aos jovens do nosso Município.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 411/18, solicita ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo que providencie a instalação do aparelho de TV
adquirido pela Municipalidade no Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, como opção de entretenimento aos
frequentadores. Pede, ainda, a colocação de câmeras de segurança naquele local.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 412/18, requer ao Poder Executivo que estude a possibilidade de realizar alienação por investidura nos
remanescentes trechos de áreas existentes na divisa com a perimetral “César Martinelli” e, também, proceder à
ligação das Ruas Bezerra Paes e Dr. Amâncio Penteado com acessibilidade para mobilidade urbana, que
proporcionarão mais opções de acesso aos moradores dos bairros com destino ao centro e vice -versa.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 413/18, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude a viabilidade de doar ao
SESI 205, as áreas lindeiras às suas instalações, com a finalidade de possibilitar futuras ampliações àquela
escola;
- 414/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a adoção das medidas necessárias visando a adesão do
Município ao “Programa Vida Saudável”, do Ministério dos Esportes, que tem como objetivo proporcionar maior
qualidade de vida às pessoas acima de 60 anos de idade;
- 416/18, indica ao Prefeito Municipal a contratação de um guarda noturno para o Pronto Socorro Municipal, em
prol da segurança dos funcionários e pacientes do hospital, tendo em vista que a praça localizada defronte a
unidade de emergência vem sendo frequentada por vândalos e usuários de drogas.
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:
- 48/18, dá novas disposições à Lei 2.262, de 04 de abril de 2006, que disciplina o corte e a poda de vegetação
de porte arbóreo existente no âmbito do Município.
MOÇÃO DE APOIO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 30 de julho de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

- No mesmo dia 30 de julho, às 19h30, após a Sessão Ordinária, haverá inauguração do novo estacionamento
da Câmara Municipal, que receberá o nome de “José Roberto Moreira”.

