Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
26ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
- Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nº 781/2017, subscrito pelo Conselheiro Antônio Roque
Citadini, informando à Câmara Municipal sobre o trânsito em julgado da decisão da Segunda Câmara do
Tribunal de Contas, julgando procedente a representação contra possíveis irregularidades ocorridas durante o
processamento do Pregão Presencial nº 19/2015 referente a aquisição de máquinas pesadas, sendo uma pá
carregadeira, um rolo compactador e uma niveladora vibratória de pavimento asfáltico – à disposição dos
Senhores Vereadores e a quem possa interessar.
- Ofício da Assessoria Especial Parlamentar da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, em
resposta ao Ofício nº 100/2017 da Câmara Municipal, esclarecendo que está ciente da necessidade de
preenchimento de cargos da Polícia Civil de Descalvado, e que parte dos aprovados no Concurso Estadual de
2013 já foi nomeada, e que serão distribuídos de acordo com a carência de recursos humanos em todo estado.
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 12/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, dispõe sobre a obrigatoriedade de informação
relativa a débitos pendentes em boletos/carnês de cobrança de tributos do município de Descalvado/SP e
sobre a declaração de quitação anual de débitos municipais, na forma que especifica;
- 13/17, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, institui a campanha permanente de orientação e
conscientização sobre responsabilidade e respeito aos animais nas escolas da Rede Pública Municipal de
Ensino de Descalvado, conforme especifica.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 460/17, indica ao Presidente da Câmara Municipal que os processos licitatórios de compra realizados pelo
Poder Legislativo sejam transmitidos ao vivo pelo site institucional da Câmara, tendo em vista colocar em
prática a transparência dos atos públicos, conforme especifica;
- 461/17, solicita ao Prefeito Municipal que estude a aquisição de uma “Motolância” para prestar os primeiros
atendimentos em casos de emergência, tendo em vista sua agilidade para chegar aos mais diversos locais com
facilidade, conforme especifica;
- 462/17, reitera reivindicação ao Chefe do Poder Executivo para que sejam tomadas medidas a fim de realizar
a pavimentação asfáltica em trecho da Avenida Independência que ainda não dispõe dessa benfeitoria, nas
proximidades da Escola SESI 205, conforme especifica.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
-463/17, solicita ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento,
Obras e Serviços Públicos sejam realizados os serviços de recapeamento asfáltico e melhorias no passeio
público em toda extensão da Rua Cruzeiro Sul, no Bairro Santa Cruz, tendo como finalidade garantir a
segurança dos condutores de veículos e moradores daquela região.

CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 464/17, pede ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Descalvado, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
determine a colocação de dispositivos de segurança em caixas d’água e poços artesianos, de modo a impedir o
acesso a crianças e jovens, ficando a entrada permitida exclusivamente para funcionários e responsáveis,
conforme especifica.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 465/17, requer ao Prefeito Municipal que os agentes comunitários de saúde, quando em visitas domiciliares,
questionem a população no que tange a quantidade de animais de domésticos, colhendo informações para que
dessa forma haja controle populacional e levantamento sanitário animal dos domicílios;
- 466/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que cria
o “Fundo Municipal de Proteção e Bem-estar Animal”, no âmbito do município de Descalvado e dá outras
providências;
- 467/17, indica ao Poder Executivo que estude a possibilidade de disponibilizar em espaços públicos casas
para cães denominadas “cãodomínio”, que são abrigos para cães adaptados em tubulações de concreto, como
forma de oferecer um local digno para os animais em situação de rua, tendo em vista que o canil do município
não tem condições de abrigar mais animais.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Requerimento:
- 74/17, requer a Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN que informe os motivos pelos quais a Rua
Francisco Ravazi, no Bairro Jardim do Lago, se tornou mão única, causando incômodos aos moradores e
comerciantes da região, na forma que especifica.
Indicação:
- 468/17, solicita ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade, junto à Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, de instituir, em Descalvado, o programa “Bolsa Família Municipal”, a fim de atender às
famílias de baixa renda, conforme especifica.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 469/17, requer ao Chefe do Poder Executivo medidas urgentes para limpeza de área localizada na
confluência das Ruas Luis Álvares Júnior e Pará, no Parque Vitória, popularmente conhecida como “Buracão
do Milênio” tendo em vista o transtorno que moradores da região estão passando com o aparecimento de
escorpiões, na forma que especifica;
- 470/17, indica ao Prefeito Municipal que disponibilize vagas de estágio a serem preenchidas pelos estudantes
do curso oferecido pelo Sindicato Rural “Jovem Agricultor do Futuro”, tendo em vista que o curso aborda
competências básicas para todo tipo de trabalho no campo, bem como qualquer atividade do comércio, sendo
uma forma de incentiva-los e garantir que os jovens sejam inseridos no mercado de trabalho.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 73/17, reitera pedido ao PROCON de Descalvado para que, no tempestivo prazo legal, informe a esta Casa
de Leis o número de multas aplicadas às agências bancárias do município, pelo atraso no atendimento de seus
clientes, conforme a lei n.º 2.528/2005;
Indicação:
- 471/17, requer ao Poder Executivo que analise a viabilidade de ampliar o horário de atendimento das creches
do município, abrindo mais cedo e encerrando mais tarde, com o objetivo de garantir aos pais o direito e a
tranquilidade para trabalhar e sustentar suas famílias, conforme especifica.

PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 472/17, solicita ao Prefeito Municipal que junto à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo – SELT, estude a
possibilidade de implantar no mini campo de futebol do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso” grama
sintética, tendo em vista sua durabilidade e melhor custo benefício, além auxiliar no desempenho dos atletas
que praticam futebol society no local, conforme especifica;
- 473/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que adote providencias urgentes para recuperação e
revitalização das Academias ao Ar Livre da cidade, pois encontram-se abandonadas e danificadas, impedindo
que cidadãos façam uso do local, conforme especifica.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 474/17, requer ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que realize melhorias pista de
caminhada do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, pois o local recebe diariamente muitos atletas e esta
em péssimas condições de conservação, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicações:
- 475/17, encaminha ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a
criação da Escola de Artes da Terceira Idade no Âmbito do Município de Descalvado, conforme especifica.
- 476/17, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que em conjunto com a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social determine local, data e horário para inscrição
dos cadastros de famílias interessadas em participar do programa “Cartão Reforma”, do Governo Federal.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 477/17, recomenda ao Prefeito Municipal que organize uma conferência reunindo empresários locais e de
cidades da região, para tratar sobre melhorias no desenvolvimento do setor empresarial, bem como estreitar
vínculos para gerar renda e emprego no município, conforme especifica;
- 478/17, indica ao Chefe do Poder Executivo que faça a contratação de empresa especializada em medicina
ocupacional para apurar as reais necessidades dos afastamentos médicos dos funcionários públicos, tendo em
vista a quantidade de servidores municipais destituídos, na forma que especifica;
- 479/17, solicita ao Prefeito Municipal que disponibilize uniformes e equipamentos de segurança aos
funcionários do setor de coleta de lixo do município, visando o bem estar e a segurança destes trabalhadores,
conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.

MOÇÃO DE APLAUSOS EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 01/17, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, outorga Moção de Aplausos e Reconhecimento ao
esportista e advogado Dr. Carlos Alberto de Freitas Martins, praticante de slackline e highline, por todo
empenho e dedicação na construção de espaço denominado “Slackpoint”, destinado à pratica dessa nova
modalidade esportiva em Descalvado.
PROJETO DE LEI EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 52/17, institui gratificação especial mensal para os Pregoeiros da Administração Municipal e dá outras
providências;
COMUNICADO
A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 07 de agosto de 2.017, segunda-feira, com início às 18
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

