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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
3ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.019
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício SF n.º 17/19, da Diretora de Finanças da Prefeitura Municipal, Sra. Nilsa de Fátima Botaro,
encaminhando o Balancete da Receita, Balancete da Despesa e Diário de Empenhos, referentes ao mês de
Janeiro de 2019 – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 07/19 – A – Substitutivo, dispõe sobre alteração na Lei n.º 3866, de 28 de novembro de 2014, que trata do
Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Descalvado,
revogando e inserindo dispositivos.
- 09/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 158,77, que visa abranger a
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de devolver saldos remanescentes não
aplicados de convênio com o Governo do Estado de São Paulo.
- 10/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 194.431,28, que visa abranger a
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de aplicar saldos remanescentes de
exercício anterior.
- 11/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 172.614,29, que visa abranger a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Seção de Trânsito, com o objetivo de aplicar saldos remanescentes
de exercício anterior.
- 14/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.037.789,76, que visa abranger a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com o objetivo de aplicar saldos remanescentes de exercício anterior.
III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, congratula a equipe “Dojo Kyoshin Karate Descalvado” pelos excelentes
resultados alcançados em grandes campeonatos, demonstrando o amor e a dedicação dos atletas ao esporte, bem como por
enaltecer o nome da nossa cidade no cenário nacional.
IV – REQUERIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 19/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requer, com base no Regimento Interno da
Casa, sejam convocados o Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, e o Secretario de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, Sr. Geraldo Antonio Traldi Junior, para reunião a ser realizada
neste Legislativo, para abordar questões afetas à reforma do Velório Municipal.
V – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Requerimento:
- 13/19, requer à Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – Intervias a concessão de isenção da taxa
de pedágio para veículos com a placa de Descalvado, no trecho que interliga o Município à cidade de Porto
Ferreira, ou seja, na Rodovia Dr. “Paulo Lauro” SP/215, na forma que especifica.
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Indicações:
- 30/19, pede ao Poder Executivo que, através do setor competente, estude a viabilidade de proibir que veículos
longos transitem pela Vicinal “Vito Gaia Puoli”, tendo em vista que frequentemente as carretas não conseguem
contornar a curva daquela estrada, podendo causar acidentes, conforme especifica.
- 31/19, solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, esforços junto ao Governo do Estado de
São Paulo, para instalação de uma unidade do Poupatempo em nosso Município, com a finalidade de atender à
população descalvadense com seus diversos serviços.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 32/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a realização de uma revisão nos bueiros de toda
cidade, bem como sejam executados serviços de manutenção aos que necessitem de reparos, visto que muitos
oferecem riscos à segurança dos cidadãos.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 14/19, requer ao Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis relatório contendo todas as notificações e
multas aplicadas referentes ao SIM - Serviço de Inspeção Municipal, do período em que a lei entrou em vigor até
a presente data.
Indicação:
- 33/19, sugere ao Chefe do Poder Executivo que, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, promova
evento de turismo gastronômico, com o objetivo de atrair a população de cidades vizinhas e divulgar as iguarias
do nosso Município.
DEBORA CABRAL:
Requerimento:
- 15/19, solicita à CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz a realização de poda das árvores que estão
próximos aos fios de energia elétrica, danificando e causando transtornos aos cidadãos descalvadenses,
conforme especifica.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimentos:
- 16/19, requer ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que informe os valores totais de
precatórios pagos nos últimos dez anos, relacionando o número do processo, nome do autor e valor pago em
cada ano.
- 17/19, requer ao Chefe do Poder Executivo informações sobre a previsão para o cumprimento das “Emendas
Cidadãs”, das quais foram destinados recursos financeiros para aquisição de equipamentos para implantação de
05 academias ao ar livre nos bairros de Descalvado.
Indicação:
- 34/19, requer ao Chefe do Poder Executivo a reativação da Comissão Municipal da Defesa Civil, tendo em vista
a importância do trabalho de prevenção, socorro e minimização de impactos em situações de emergência.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 18/19, requer ao Poder Executivo que informe a esta Casa de Leis qual a previsão para a realização das obras
de infraestrutura e asfaltamento das ruas do Bairro Jardim do Lago, que ainda não possuem tais benfeitorias,
visto que há anos os moradores daquele bairro aguardam resolução do problema.
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Indicação:
- 35/19, reivindica à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Descalvado que estude a possibilidade de alterar o
horário de início das sessões ordinárias para às 19:00 horas das segundas-feiras, uma vez que, após a mudança
do horário para às 18:00 horas, reduziu visivelmente o público presente.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Requerimento:
- 20/19, requer ao Prefeito Municipal que, no tempestivo prazo legal, informe a esta Casa de Leis os recursos
investidos e/ou ações realizadas no setor de turismo da nossa cidade, referentes aos anos de 2017 e 2018,
conforme especifica.
Indicações:
- 36/19, indica ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente com o Secretário de Educação e Cultura, estudem
a possibilidade de fornecer lanches para os alunos da Escolinha Municipal de Futebol, por motivo de que muitos
não possuem condições financeiras para comprar ou levar de casa o alimento.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 38/19, solicita ao Poder Executivo seja denominada “Aparecido Honório da Silva” a atual Rua 07 do Bairro
Santa Terezinha, como forma de homenagear este ilustre cidadão que tanto contribuiu para o desenvolvimento
de Descalvado.
- 39/19, pede ao Prefeito Municipal a doação dos bens móveis inservíveis, dentre eles: sucatas, baterias e até
automóveis, pertencentes ao patrimônio público, às entidades beneficentes/filantrópicas sediadas neste
Município, conforme prevê a Lei n.º 3.707, de 18 de julho de 2.013.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 40/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a criação de uma área de lazer no
Parque Ecológico “Dr. Mário de Barros Gentil”, situado no Bairro Jardim do Lago, com pistas de skate e bicicross,
bem como trilha para passeio, visando o lazer e entretenimento da população.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 21/19, requer ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Administração informações sobre a destinação
dos equipamentos de informática da Prefeitura Municipal que foram substituídos, mediante o envio de
documentos comprobatórios, visto que se trata de patrimônio público.
Indicações:
- 41/19, solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos o recapeamento asfáltico da Rua Ananias Franceschini, tendo em vista o péssimo estado de
conservação do pavimento daquela via pública.
- 42/19, reivindica ao Poder Executivo os serviços necessários para sinalização de solo de parada obrigatória
nos dois trevos de acesso à Rodovia SP-215, tanto no sentido São Carlos quanto para Porto Ferreira, em vista
dos graves acidentes já ocorridos naqueles locais.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
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ORDEM DO DIA
VETO INTEGRAL A SER APRECIADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- Veto integral ao Projeto de Lei n.º 31/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a
obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar, no âmbito no Município
de Descalvado, na forma que especifica.
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 111/18, autoriza o Poder Executivo a promover concessão de direito de uso com fins de doação de bem público
municipal à Empresa “Clima Flex Equipamentos Avícolas e Agrícolas Ltda.”, na forma que especifica e dá outras
providências.
- 113/18, autoriza o Poder Executivo a promover concessão de direito de uso com fins de doação de bem público
municipal à Empresa “Marin Simões Comércio e Serviços Ltda. EPP”, na forma que especifica e dá outras
providências .
- 01/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$ 48.000,00,
que visa atender a Secretaria de Saúde para o cumprimento de emendas impositivas individuais, aquisição de
respirador/ventilador, com saldo do exercício anterior.
- 04/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$ 40,91, que
visa abranger a Secretaria de Educação e Cultura, com o objetivo de devolver saldos remanescentes de
convênio com o Estado.
- 08/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 55.500,00 que visa abranger a
Secretaria de Saúde no tocante a restos a pagar da Associação Protetora dos Animais de Descalvado – APAD .
- 12/19, institui o Programa de Parcelamento Especial de Dívida Ativa Tributária e Não-Tributária (PPE) no
Município de Descalvado/SP.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 03/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado
ao Senhor José Roberto Pizzato.
MOÇÃO DE REPÚDIO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 01/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta repúdio à CPFL – Companhia Paulista de
Força e Luz, em virtude dos cortes de energia elétrica realizados na região central da cidade, em dia e horário
comercial, demonstrando total desrespeito aos comerciantes e consumidores descalvadenses.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 25 de fevereiro de 2.019, segunda-feira, com início às 18
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

