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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
29ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2.019
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 17/19, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, concede o Título de Cidadão Honorário de
Descalvado ao Doutor José Felipe Otaviano.
II – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, externa sinceras congratulações à Polícia Federal
pelo imensurável trabalho realizado em operações de grande relevância à justiça brasileira, demonstrando
compromisso e respeito pela nossa Nação, conforme especifica.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 380/19, pede à Secretaria Municipal de Saúde que crie programa intitulado “Boa Visão”, com o objetivo de
oferecer consultas gratuitas com oftalmologistas em todos os bairros do Município, bem como a doação de
óculos, conforme especifica.
- 381/19, solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que tome as medidas cabíveis para a
municipalização do trânsito em Descalvado, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, visando melhorias
na fiscalização, sinalização e educação do trânsito e, ainda, contribuindo com a arrecadação municipal, conforme
especifica.
CARLOS CÉSAR PAIVA:
Indicação:
- 382/19, pede ao Chefe do Poder Executivo a construção de praça pública em área adjacente à Igreja da
Comunidade “Cristo Rei”, no Parque Morada do Sol, com o objetivo de oferecer um espaço adequado para o
lazer e entretenimento aos cidadãos daquele populoso bairro, consoante aduz.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 383/19, indica à Prefeitura Municipal a colocação de luminárias nos postes existentes na Rua Euclides
Rodrigues de Souza, no Bairro Bosque do Tamanduá, bem como a instalação de mais postes com iluminação no
restante daquela via pública, conforme especifica.
DÉBORA CABRAL:
Requerimento:
- 119/19, reivindica à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a substituição das lâmpadas dos postes
existentes na Rua Benvindo Gonçalves Branco, a fim de melhorar as condições de luminosidade e oferecer
maior segurança às pessoas que residem naquelas imediações.
Indicações:
- 384/19, requer ao Poder Executivo que aplique a legislação municipal vigente e notifique proprietários para que
mantenham seus terrenos limpos, bem como que passe a exigir que todos os lotes existentes em Descalvado
sejam murados, a fim de manter nossa cidade limpa e organizada.
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- 385/19, solicita ao Prefeito do Município de Descalvado, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine o
calçamento e a manutenção dos reservatórios de água do Parque Morada do Sol, a fim de mantê-los sempre
limpos.
LUÍS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 386/19, reitera solicitação ao Chefe do Poder Executivo para o retorno das consultas médicas no período
noturno nas Unidades de Saúde da Família – USF’s dos bairros, com o objetivo de suprir a demanda de
atendimentos, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 120/19, requer à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado que estude a viabilidade de criar a
“Santa Casa Clínicas”, um setor voltado ao atendimento particular e de convênios, com médicos especialistas e
plantonista, tendo por objetivo desafogar o Pronto Socorro Municipal e, também, gerar maior renda ao hospital.
Indicações:
- 387/19, solicita ao Prefeito Municipal que dê início à recuperação e ampliação do CLT – Centro de Lazer do
Trabalhador do Bairro Santa Cruz, conforme promessa de campanha do atual Governo, em benefício dos
moradores daquela região.
- 388/19, indica ao Chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de equiparar a referência salarial dos
monitores de creche com a dos professores da rede pública municipal de ensino, em reconhecimento ao trabalho
realizado por esses profissionais, que exige grande responsabilidade e comprometimento.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 389/19, pede à Comissão Municipal de Trânsito - COMUTRAN que transforme em mão única de direção as
Ruas João XXIII e Humberto Gabrielli, nos quarteirões compreendidos entre as Ruas Cel. Arthur Whitaker e Dr.
Anastácio Viana, criando condições para liberar o estacionamento em ambos os lados das referidas ruas.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 390/19, reivindica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a instalação de câmeras
de segurança nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, tanto em sua área interna quanto externa, em
prol da segurança de alunos e funcionários.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 391/19, reitera indicação ao Chefe do Poder Executivo, Antonio Carlos Reschini, para que providencie, com
urgência, a instituição da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de acolher e oferecer
melhores condições de vida para as pessoas com deficiência de nossa cidade.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 121/19, pede ao Secretário Municipal de Educação, Marco Antonio Pratta, que envie a esta Casa de Leis
relatório pormenorizado contendo o Cronograma Escolar do ano de 2020 e, também, as atividades
complementares previstas para os professores da rede municipal de ensino.
Indicações:
- 392/19, indica ao Poder Executivo que, conjuntamente com o Departamento de Estradas de Rodagem – DER,
realize melhorias na iluminação de todos os trevos de acesso à nossa cidade, tendo em vista a precariedade e
os riscos a que estão expostos aqueles que circulam por esses locais.
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- 393/19, solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde o término das instalações da Unidade
de Saúde da Família – USF do Jardim Albertina, tendo em vista a necessidade de acomodar melhor
equipamentos utilizados para o exercício do trabalho, bem como, os materiais permanentes, conforme
especifica.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
VOTAÇÃO DE EMENDA MODIFICATIVA EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n.º 53/19, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias dos Poderes
Executivo e Legislativo Municipal, destinadas à elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020,
apresentada pelo Vereador Luis Guilherme Panone.
*Se a emenda modificativa for aprovada, o projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para
redação final, dentro do prazo de cinco dias, retornando à discussão e votação na sessão ordinária de 26 de
agosto de 2019.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 26 de agosto de 2.019, segunda-feira, com início às 19:00
horas, conforme preconiza o Regimento Interno.

