Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
28ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício do “Descalvado News” informando que será lançado no mês de setembro próximo
o Projeto “Cápsula do Tempo”, com o objetivo de deixar para as próximas gerações um
pouco da história e da cultura de Descalvado. Este Projeto está sendo realizado pelo portal
de notícias “Descalvado News”, com o patrocínio da Empresa Royal Canin e apoio da
Câmara Municipal de Descalvado, da Prefeitura Municipal e do Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural de Descalvado – COMPACD. É oportuno destacar que uma caixa de
200 centímetros cúbicos será enterrada em um espaço público devidamente preparado,
contendo documentos e textos que remetem ao nosso cotidiano, cuja abertura da cápsula
ocorrerá daqui a exatos 50 anos. Assim, os vereadores da Câmara ficam convidados para,
se quiserem, elaborar pequeno texto em forma de mensagem do nosso Poder Legislativo
para que possa ser depositado na “Cápsula do Tempo”.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 54/17, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária para
indenização de danos materiais a terceira pessoa vítima de acidente de trânsito com
veículo da Administração Pública, na forma que especifica;
- 55/17, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária para
devolução de recursos não aplicados em convênio da Secretaria de Educação e Cultura do
Município de Descalvado, na forma que especifica.
III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 13/17, de autoria do Vereador Argeu Donizetti Reschini, congratula o paratleta
descalvadense José Ronaldo da Silva pelas inúmeras conquistas na modalidade esportiva
natação. Parabeniza, também, por divulgar o nome de Descalvado no cenário estadual, na
forma que especifica.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 480/17, reivindica ao Presidente da Câmara Municipal que, assim que possível, seja
realizada a transferência do saldo remanescente do duodécimo do Legislativo para a
Prefeitura Municipal, para que seja repassado R$ 50.000,00 para a Associação Protetora
dos Animais de Descalvado – APAD, visto os relevantes serviços prestados pela Entidade,
a qual realiza diversos trabalhos em benefício dos animais abandonados do nosso
Município.
- 481/17, requer ao Prefeito Municipal que determine a limpeza dos terrenos pertencentes à
Municipalidade, pois muitos se encontram tomados por mato, além de estarem acumulando
lixo doméstico e entulho, provocando, com isso, mau cheiro e a proliferação de animais
peçonhentos, conforme especifica;

- 482/17, reitera pedido ao Poder Executivo para que realize o término do asfaltamento da
Vicinal “Vito Gaia Puoli”, que interliga o Município de Descalvado ao de Pirassununga,
porquanto a estrada é muito utilizada por agricultores da região, bem como por estudantes
e trabalhadores que intercambiam entre as duas cidades.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
494/17, pede ao Excelentíssimo Senhor Antonio Carlos Reschini, Prefeito Municipal,
medidas para o recolhimento e descarte apropriado de lâmpadas fluorescentes, tendo em
vista os danos ambientais decorrentes do descarte inadequado desse material, conforme
especifica.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 495/17, solicita ao Prefeito Municipal a construção de banheiros públicos nas Praças da
Matriz e “Deolindo Zaffalon”, visto que se tratam de locais de grande circulação de
pessoas, fazendo-se necessário oferecer conforto aos que lá frequentam.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 80/17, requer ao Poder Executivo seja composto o Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional – COMSEA, em cumprimento à Lei Municipal n.º 2.367, de 04 de
fevereiro de 2.004, pois se trata de uma questão de saúde pública, conforme especifica.
Indicações:
- 496/17, indica ao Chefe do Poder Executivo que adquira para o Município uma máquina
de triturar galhos, porquanto o material proveniente da poda das árvores, após triturado,
possui utilidade, tal como exemplo adubo orgânico para o Viveiro de Mudas Municipal e
plantio de mudas nas vias públicas;
- 497/17, solicita ao Prefeito Municipal que realize novo cadastro do Município no Sistema
de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses – SICONV, a fim de possibilitar que a
cidade pleiteie recursos para melhorias na rede de abastecimento e recuperação e abertura
das estradas para os assentamentos agrários, haja vista que o prazo para renovação
venceu no mês de maio e Descalvado ainda não realizou a atualização necessária.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Requerimento:
- 83/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que encaminhe a esta Casa de Leis cópia do
parecer da Procuradoria Geral, bem como o Projeto que foi encaminhado ao Ministério do
Turismo, visto que essas duas proposições tratam de medidas para solucionar a questão
das ocupações irregulares dos quiosques do Parque Linear “Brazilina Ravazi Reschini”,
adjacente ao antigo depósito da FEPASA, conforme consta da resposta remetida pela
Prefeitura ao Vereador Diego Rodrigues da Silva no mês de abril do corrente ano;
Indicação:
- 486/17, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que as campanhas
realizadas pela Municipalidade em prol dos animais, sejam concentradas no mês de
agosto, como forma de intensificar os trabalhos, assegurando uma abrangência maior e,
por consequência, garantindo melhores resultados, conforme especifica.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento:
- 82/17, requer ao Presidente da FIESP, Paulo Antônio Skaf, que Descalvado seja
contemplado com o Projeto “Praças do Amanhã”, que tem por objetivo oferecer diversas
atividades de lazer, esporte e cultura, além de apresentações musicais de artistas famosos,
em benefício da população descalvadense;

Indicações:
- 498/17, requer à Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – INTERVIAS que
forneça “raspas de asfalto” gratuitamente ao Município de Descalvado, com a finalidade de
proceder a melhorias em diversas vias públicas do Bairro Jardim do Lago que ainda não
dispõem de pavimento asfáltico, causando transtornos aos moradores e empresas daquela
região;
- 499/17, requer à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN que realize pintura de
faixa de travessia de pedestres de solo nas Ruas Antônio Bianchi e 28 de Fevereiro,
situadas no Bairro Santa Cruz dos Operários, nas proximidades da área de entrada e saída
de alunos da Escola CEDESC, objetivando oferecer maior segurança aos pais e
educandos daquela instituição de ensino.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 79/17, solicita ao Prefeito Municipal providências urgentes no sentido de designar servidor
ou representante do Poder Executivo para comparecer, em nova audiência pública na
Câmara Municipal, em 16 de agosto próximo, a fim de esclarecer dúvidas de vereadores e
da população no tocante aos projetos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO para 2018. Ainda, requer ao Chefe do Executivo que informe se está
prevista a revisão geral anual dos servidores municipais para 2018, bem como a revisão de
exercícios anteriores, além de outras informações pertinentes a investimento na cidade,
guarda civil municipal e refinanciamento da dívida junto à Receita Federal do Brasil, na
forma que especifica.
Indicações:
- 487/17, indica ao Chefe do Poder Executivo que solicite à empresa vencedora do Pregão
Presencial n.º 016/17, o qual trata da contração de empresa especializada para implantar
prontuário eletrônico em todas as Unidades de Saúde, o fornecimento de agenda on-line
das consultas e exames médicos prestados pelo Município.
- 500/17, reitera pedido ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini,
para que determine o recolhimento de entulho na Rua Paulo Rusca, em seu cruzamento
com a Rua Antonio Jorge Cuel, no Bairro Jardim Paola.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Requerimento:
- 81/17, reitera pedido ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER para que proceda
a limpeza do mato nos acostamentos e trevos das Vias de Acesso “Antonio Benedito
Paschoal” e “Juvenal Pozzi”, objetivando melhorar o seu aspecto visual, sobretudo nesse
período em que se aproximam as festividades de aniversário de fundação de Descalvado;
Indicação:
- 501/17, solicita ao Prefeito Municipal que determine a substituição das lâmpadas
queimadas por novas no canteiro central da Rua Coronel Arthur Whitacker e Via de Acesso
Juvenal Pozzi, no Bairro Jardim do Lago, haja vista que em cada poste de 04 lâmpadas, ao
menos uma encontra-se queimada, prejudicando a luminosidade daquela via pública;
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 502/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine os serviços de reforma na
alvenaria e ao entorno da torneira do poço artesiano localizado na Avenida Antonio
Garbuio, no Bairro Bosque do Tamanduá, visto que muitos cidadãos se dirigem àquele
local para servir-se de água potável.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 503/17, requer ao Senhor Prefeito Municipal, Antonio Carlos Reschini, a implantação do
“Programa Capoterapia” para idosos, uma vez que a prática da capoterapia futuramente
poderá colaborar com o Sistema Público de Saúde, diminuindo as filas nos hospitais,
postos de saúde e, ainda, no que se refere ao consumo de medicamentos, visando
oferecer qualidade de vida aos idosos.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 504/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria de
Esportes, Lazer e Turismo, adotem as medidas necessárias para construção de “Academia
para a 3ª Idade” no Parque Morada do Sol, a fim de servir aos moradores daquele bairro e
adjacências, na forma que especifica;
- 505/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
estude a possibilidade de construir, no Parque Morada do Sol, espaço destinado a
promover a saúde, com ações de prevenção para os moradores daquele populoso bairro,
conforme especifica.
- 506/17, requer ao Prefeito Municipal que determine a colocação de caçamba ao final da
Rua Elisa Migliati Biagi, no Jardim Ricardo Cesar, visando oferecer à população daquele
bairro local adequado para depositar entulhos, em prol do meio ambiente.

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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;
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 01/17, de autoria do Vereador Carlos Cesar Paiva, concede Título de Cidadão Honorário
de Descalvado ao Senhor Luiz Carlos Motta, conforme especifica.
COMUNICADO
A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 21 de agosto de 2.017, segunda-feira,
com início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

