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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
28ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2.019
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 62/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 100,00,
que visa abranger a Divisão de Educação, para devolução de saldo do convênio de transporte de alunos do
primeiro trimestre de 2.019.
- 63/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
450.000,00, que visa abranger a Divisão de Saúde, objetivando o repasse de subvenção social à entidade
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado.
II - PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 20/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito
do Município de Descalvado, de avisos com o número do Centro de Valorização da Vida (188).
- 21/19, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, insere no Anexo IV da tabela de salários constante da
Lei nº 3.434/2011, nova referência salarial “8”, renumerando as referências subsequentes sem alteração de
valores; e altera a referência salarial dos empregos de contador e tesoureiro, com alteração valor, ficando os
anexos I, II e III da Lei n3434/2011 alterados, conforme especifica.
- 22/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, institui a Campanha de Valorização da Vida
denominada “Setembro Amarelo”, no Município de Descalvado, Estado de São Paulo.
III – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 15/19, de autoria do Vereador Luís Guilherme Panone, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado
ao Padre Élcio Roberto Medeiros.
- 18/19, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, remaneja recursos do orçamento vigente do
Legislativo de 2.019, no valor de R$ 10.000,00, conforme especifica.
IV – MOÇÃO DE APLAUSO E RECONHECIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/19, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, manifesta aplausos pelo “Dia do Administrador”, a ser
comemorado no dia 09 de setembro, em reconhecimento ao importante papel desempenhado pelos profissionais
no planejamento e organização das empresas, instituições públicas e privadas e, principalmente, pela
contribuição com o desenvolvimento do nosso País.
V – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 365/19, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, visando à instalação da
Guarda Municipal em Descalvado, com o objetivo de reforçar a segurança da cidade e da nossa população,
conforme especifica.
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- 366/19, reitera ao Prefeito Municipal pedido para volta do “Café da Manhã Solidário”, que foi suspenso no ano
de 2014 com a promessa de reestruturação, e até o momento não foi retomado, tendo em vista que muitos
munícipes eram atendidos pelo programa, sendo-lhes servido a primeira e principal refeição do dia, o café da
manhã.
CARLOS CÉSAR PAIVA:
Indicação:
- 367/19, pede ao Chefe do Poder Executivo medidas junto aos órgãos competentes para instalação, com base
nas resoluções da ANATEL, de antena de telefonia móvel ou outra ação que entender cabível no Bosque do
Tamanduá, a fim de melhorar o sinal de telefonia naquele populoso bairro, principalmente em sua área baixa que
mais sofre com esse problema. Com isso, também sanará a deficiência de sinal nos bairros localizados em suas
imediações, conforme especifica.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 368/19, indica ao Poder Executivo que envide esforços no sentido de implantar um sistema de gestão de
compras estratégicas na Prefeitura Municipal, com o objetivo de padronizar os processos, gerando economia aos
cofres públicos, além de fomentar o comércio local, conforme especifica.
- 369/19, solicita à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH que estude a viabilidade da
aquisição de equipamento para leitura e impressão instantânea das contas de água do nosso Município, como
forma de agilizar o processo, com tecnologia e transparência.
DÉBORA CABRAL:
Requerimentos:
- 115/19, reivindica ao Presidente da República, Sr. Jair Messias Bolsonaro, a criação de uma força-tarefa
visando maior agilidade no atendimento aos pedidos de licença do trabalho, principalmente no que tange a
deficientes e idosos, haja vista que existem cidadãos que aguardam por meses e ainda não conseguiram o
benefício.
- 116/19, solicita ao Governador do Estado de São Paulo, Sr. João Dória, a criação de projeto de lei objetivando
destinar pelo menos 25% das casas da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo, especificamente para funcionários públicos que tenham como salário base até três salários
mínimos, de modo a promover o acesso à casa própria.
- 117/19, requer ao Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal – STF, Dr. Dias Toffoli, e Ministros
deste prestigioso órgão, total apoio à Operação Lava-Jato, que tem resgatado a dignidade de nosso País.
LUÍS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 370/19, solicita ao Poder Executivo esforços junto aos órgãos estaduais competentes visando à construção de
rotatória na SP-215, para acesso ao Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, com a finalidade de tornar o trânsito mais
seguro e de evitar que empresas lá instaladas cessem as operações em Descalvado.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 118/19, requer à empresa Vivo S.A. que atenda a todos os pedidos de solicitação de telefone fixo quando
acionada pelos cidadãos descalvadenses, em sinal de respeito a toda a população, que necessita dos serviços
de comunicação para ter mais comodidade e segurança no dia-a-dia.
Indicação:
- 371/19, pede à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito esforços para a implantação de redutor de
velocidade na Avenida das Flores, próximo à Empresa “Sucatas Chiaratti”, a fim de conter os veículos e evitar
acidentes de trânsito naquela via.
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PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 372/19, indica ao Prefeito Municipal que determine o recapeamento asfáltico da Rua Bezerra Paes, no trecho
compreendido entre as Ruas Maestro Francisco Todescan e Mário Joaquim Filla, em benefício do trânsito de
veículos e dos moradores daquela região.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 373/19, requer ao Poder Executivo que, por meio da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos, faça a manutenção das “valetas” nos cruzamentos da Rua Orderigo Gabrielli com as Ruas XV
de Novembro e José Ferreira, com o intuito de melhorar o trânsito naquela região central da cidade.
- 374/19, pede ao Chefe do Poder Executivo o recapeamento asfáltico no trecho na Rua XV de Novembro,
compreendido entre as Ruas José Rodrigues Penteado e Guerino-Oswaldo, uma vez que o asfalto irregular
coloca em risco a segurança dos condutores de veículos e transeuntes.
- 375/19, reivindica à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a demarcação de vaga exclusiva para
pessoas com deficiência defronte da Farmácia Municipal, garantindo o direito desses cidadãos de estacionarem
os seus veículos e acessarem o prédio público com segurança.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 376/19, requer ao Poder Executivo, mediante a Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de adicional de
insalubridade aos agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem, em virtude dos serviços prestados
por esses profissionais à comunidade descalvadense.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 377/19, sugere ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que aumente a dotação orçamentária
destinada à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo para o ano de 2020, possibilitando maiores
investimentos em projetos de incentivo ao esporte.
- 378/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo que, a cada quatro anos, seja realizado recenseamento no
Município, com o objetivo de identificar o perfil socioeconômico das pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida, para posterior direcionamento de políticas públicas para este segmento.
- 379/19, indica ao Poder Executivo a revitalização da praça pública existente defronte do Cemitério Municipal e
melhorias na sua iluminação, através da colocação de lâmpadas de LED, a fim de tornar o local frequentável e,
também, trazer maior segurança aos cidadãos que residem e transitam naquelas imediações do Jardim
Albertina.
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:
- 47/19, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso de bem público municipal com fins a doação à
Empresa “Danilo Cesar Sanches Manutenções e Limpeza - ME”, na forma que especifica.
- 60/19, autoriza o Poder Executivo a não ajuizar ações ou execuções fiscais ou desistir das ajuizadas, nos
débitos de pequeno valor, e dá outras providências, na forma que especifica.
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PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 11/2019, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças, dispondo sobre a
rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício financeiro de 2015, em conformidade
com o parecer exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no Processo TC 2518/026/15, bem como nos termos dos fundamentos do Parecer Conjunto exarado pelas referidas comissões
no Processo n.º 85/2019, conforme especifica.
- 14/2019, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado
ao Senhor José Fioravante Calera.
MOÇÃO DE APOIO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 03/19, de autoria da Vereadora Débora Cabral, manifesta apoio ao Prof° Fábio Ruy, primeiro colocado no
processo eleitoral para o cargo de Diretor da ETEC “Prof° Jadyr Sales”, em atendimento às postulações da maior
parte dos integrantes da comunidade acadêmica da referida unidade, devidamente manifestada nas urnas.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 19 de agosto de 2.019, segunda-feira, com início às 19:00
horas, conforme preconiza o Regimento Interno.

