Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
25ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício S.S. nº 757/17, recebido do Senhor Secretário de Saúde, Wander Roberto Boneli, encaminhando o
Termo de Convênio nº 01/2017 e 02/2017, realizados com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado, a disposição dos Senhores Vereadores;
- A Secretaria de Educação convida a todos para colação de grau da 1ª Turma de Formandos da Educação de
Jovens e Adultos da EMEF Coronel Tobias a se realizar na Secretaria de Educação no dia 04 de agosto, às
20:00 horas;
II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 441/17, indica ao Prefeito Municipal que os processos licitatórios de compra realizados pelo Poder Executivo
sejam transmitidos ao vivo pelo site institucional da Prefeitura, tendo em vista colocar em prática a
transparência dos atos públicos, conforme especifica.
- 442/17, solicita ao Poder Executivo que disponibilize gratuitamente aos interessados Cursos de Transporte
Coletivo de Passageiros e Transporte de Produtos Perigosos – MOPP, como forma de incentivar uma nova
profissão a pessoas que estão desempregadas e não tem condições de investir em cursos de capacitação.
- 443/17, reitera pedido ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, para que estude a viabilidade
de implantar, em Descalvado, uma unidade do serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU, em prol da
saúde de toda população, conforme especifica.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 444/17, pede ao executivo que em contato com a intervias, solicite raspas de asfalto que a empresa
disponibiliza gratuitamente dos locais onde realiza recapeamento, para serem colocadas em ruas do bairro
jardim do lago que ainda não dispõe dessa benfeitoria, haja vista que o poder executivo não tem condições
financeiras de arcar com o asfaltamento no momento, conforme especifica.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 445/17, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine os serviços de
pavimentação asfáltica de pequeno trecho da Avenida Antonio Fregonese, que demanda ao loteamento
denominado “Recanto Nova Era”, consoante aduz.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 69/17, requer a Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – Intervias que informe os motivos pelos
quais Descalvado – SP-215 km 104,4 – foi a cidade em que houve o maior aumento nas tarifas de pedágios,
que foram reajustadas no último dia 1º de julho, conforme especifica.
Indicações:
- 446/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Rechini, Anteprojeto de Lei que
regulamenta a utilização de aparelhos celulares e similares nas unidades educacionais e bibliotecas da Rede
Municipal de Ensino de Descalvado, Estado de São Paulo e dá outras providências, na forma que especifica.

- 447/17, solicita ao Secretário de Educação e Cultura, Senhor Marco Antonio Pratta, que seja feita adesão ao
“Programa de Alfabetização para Cidades” que vai até dia 11 de agosto, para obter apoio Federal a partir de
2018, com a finalidade de assegurar que as crianças sejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao
concluírem o terceiro ano do ensino fundamental.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Requerimento:
- 70/17, requer ao Poder Executivo que informe quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos com o
orçamento disponibilizado por meio da Lei nº 4.079 de 29 de março de 2017, que foi aprovado pela câmara
municipal, em regime de urgência urgentíssima (especial) para que não fossem cerceados as atividades do
COMUCRA em prol das entidades e de crianças e adolescentes.
Indicação:
-448/17, reivindica ao Prefeito Municipal para que seja realizado recapeamento asfáltico no Distrito Industrial
“Cosmo Fuzaro” tendo em vista melhorar o acesso para as empresas estabelecidas no local, pede ainda que
seja regularizada a entrada no Bairro pela SP-215 para que possa receber as devidas melhorias por parte da
Intervias.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 449/17, indica ao Poder Executivo que firme convênio com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Descalvado, objetivando o fornecimento de projetos, orientações técnicas para construção,
dentre outros, às famílias carentes, como forma de incentivar a edificação ou regularização de moradias, na
forma que especifica.
- 450/17, reitera requerimento ao Chefe do Poder Executivo, para que informe quais providencias estão sendo
tomadas com relação aos quiosques do Parque Linear da Fepasa “Brazilina Ravasi Rischini”, haja vista os
pedidos recebidos por este vereador para que o local volte a ter o fim a que se destina.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 71/17, reitera pedido ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, para que envie a Câmara
Municipal cópia na íntegra da licitação, orçamentos, planejamento e comprovantes de pagamento referentes a
Lei nº 4.087, onde seria utilizada receita oriunda de multas de trânsito para melhorias na sinalização da cidade.
Indicações:
- 451/17, pede ao Prefeito Municipal a implantação de ciclovia no trajeto compreendido entre o Jardim Ricardo
Cesar até o Bairro São Sebastião, passando pela Perimetral Cesar Martinelli, com o intuito de oferecer
mobilidade urbana, opção de lazer segura, além de incentivar a pratica de esportes, conforme especifica.
- 452/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que providencie a melhora nas condições dos veículos, carros,
vans ou ambulâncias que transportam pacientes para outras cidades a fim de realizarem consultas, exames e
tratamentos médicos; ou adquira veículos novos, conforme especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 453/17, requer ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade, em caráter de urgência, de encaminhar
projeto de lei ao legislativo dispondo sobre alteração no Plano Diretor, de modo a possibilitar o uso do prédio da
antiga “Tapelux” para fins industriais, desde que sejam indústrias compatíveis ao seu entorno e aos parâmetros
construtivos da zona, para não incomodar a vizinhança, tendo em vista que empresa já manifestou interesse de
se instalar naquele imóvel, gerando emprego e renda à população, conforme aduz.
- 454/17, requer ao Poder Executivo que busque junto a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo a
inclusão do município no “Programa Melhor Caminho” tendo em vista receber recursos para manutenção das
estradas rurais de Descalvado, oferecendo mais qualidade de vida aos moradores da zona rural, além de
melhorias nas estradas auxiliando os produtores rurais da cidade.

REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 455/17, indica ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade legal de construir estacionamento em área
situada atrás da EMEF “Edna Maria do Amaral Marini”, na Rua Diamantino Lopes, respeitando a metragem
necessária para preservação da mata ciliar do córrego da prata, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicações:
- 456/17, reivindica ao Diretor de Esportes, Lazer e Turismo, Senhor Marcos Roberto Biazolli, que disponibilize
kits de primeiros socorros nas dependências do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, para atender os
atletas e frequentadores, conforme especifica.
- 457/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei, que
autoriza o Município de Descalvado a celebrar termo de adesão ao sistema integrado de licenciamento,
instituído pelo Governo do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2º do decreto estadual nº 55.660, de 30
de março de 2010 e dá outras providências.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 72/17, reivindica ao Poder Executivo que encaminhe a esta Casa de Leis cópia de todo processo licitatório até
os comprovantes de pagamentos, do período compreendido de 2013 a 2017, no que se refere ao transporte de
resíduos da área de transbordo, conforme especifica.
Indicações:
- 458/17, solicita ao Poder Executivo que junto ao setor competente busque celebração de convênios para que
sejam realizadas castrações em cães e gatos do município, e ainda, que sejam tomadas providencias para
ativação do Centro de Zoonoses, tendo em vista que o prédio esta sofrendo com as ações do tempo, sem ao
menos ter sido usufruído.
- 459/17, requer ao Prefeito Municipal que realize limpeza do mato, inclusive dos que nasceram dentro dos
buracos, das Ruas Miguel Paschoal e José Antonio Lazarini, no Bairro Recanto dos Ipês, pede ainda, que seja
feito recapeamento asfáltico em ambas as vias, tendo em vista o mau estado de conservação das mesmas,
conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
COMUNICADOS
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 31 de julho de 2.017, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

