Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
3ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2.017
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 09/17, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária do
Poder Executivo, no valor de R$ 378.268,96, para aplicação do saldo remanescente de
exercícios anteriores na aquisição de produtos da merenda escolar para atender alunos da
rede municipal de ensino.
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/17, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, reconhece e declara de utilidade
pública municipal a “Associação Nipo Brasileira de Combate de Uso de Álcool e Outras
Drogas”.
III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 02/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o Reverendíssimo
Pe. Antonio Carlos de Almeida pelo notável trabalho realizado nos cincos anos à frente da
Paróquia São Sebastião e deseja-lhe sucesso em sua nova jornada a serviço do
sacerdócio.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 61/17, requer ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos que proceda a troca das lâmpadas queimadas em todas as praças da cidade, pois
sem iluminação, proporcionam aspecto de abandono e causam receio à população.
- 62/17, solicita ao Chefe do Executivo a construção de pista de skate em área da
Municipalidade próxima à escola SESI, tendo em vista que a cidade não dispõe de área de
lazer e entretenimento aos moradores daquela região, conforme especifica.
- 63/17, pede ao Prefeito Municipal estudos no sentido de construir uma “Academia ao Ar
Livre”, em área de propriedade da Prefeitura Municipal no Parque Morada do Sol,
objetivando incentivar a práticas de esportes naquele bairro.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 65/17, indica ao Chefe do Poder Executivo que promova à venda, nos termos da
legislação vigente, de áreas de propriedade da Prefeitura Municipal consideradas
inservíveis a administração pública, objetivando arrecadar recursos a serem revertidos em
benefícios para nosso município.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 54/17, requer ao Prefeito de Descalvado que providencie uma operação “tapa-buracos”
em todas as vias públicas da cidade que estejam necessitando desse serviço, conforme
especifica.

- 55/17, pede ao Poder Executivo que envide esforços junto à Secretaria de Saúde do
município para que os pacientes que realizam tratamentos, exames e consultas médicas
em outras cidades sejam transportados em mais de um veículo, haja vista que atualmente
eles passam o dia fora, tendo de aguardar longas horas até retornar a Descalvado.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 6/17, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, o cumprimento do
Código de Posturas do município de Descalvado, o qual prevê a notificação de
proprietários de imóveis abandonados, aplicando as medidas previstas em caso de
descumprimento, conforme especifica.
Indicações:
- 57/17, solicita ao Prefeito Municipal a construção de um espaço destinado a prática de
esportes no Bosque do Tamanduá, em benefício da população que reside naquele bairro,
conforme especifica.
- 59/17, indica ao Poder Executivo que, por intermédio da Secretaria de Esportes, busquem
apoiar os atletas de diversas modalidades esportivas em competições regionais e
nacionais, firmando convênios com programas do Governo Estadual e Federal, para
proporcionar benefícios como “Bolsa Talento Esportivo”, “Bolsa Atleta” e aplicabilidade da
lei de incentivos e benefícios do esporte.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Requerimento:
- 5/17, requer a Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A - intervias a
construção de uma rotatória na Rodovia SP-215, na altura da entrada ao Distrito Industrial
"Cosmo Fuzaro", a fim de facilitar o acesso as empresas localizadas naquela região.
Indicações:
- 58/17, reivindica ao Poder Executivo esforços junto aos gestores do DER – Departamento
de Estradas e Rodagem no sentido de firmar parceria visando a cessão de máquinas e
equipamentos para operação tapa buracos nas vias públicas do município de Descalvado.
- 60/17, sugere ao Chefe do Executivo a contratação temporária de serviços terceirizados
para o mutirão de limpeza geral dos espaços públicos neste início de ano, para que,
posteriormente, os servidores municipais façam o trabalho de conservação dos locais.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 69/17, encaminha ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de lei
que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, no
Município de Descalvado/SP.
- 70/17, solicita ao Poder Executivo a abertura de passagem no canteiro central da Avenida
Antonio Garbuio, com o objetivo de facilitar o acesso às empresas ali estabelecidas,
conforme aduz.
- 71/17, reivindica ao Prefeito Municipal que entre em contato com investidores e
empresários do ramo avícola visando reativar as instalações do abatedouro (antiga
Coperfrango e Rigor Alimentos), objetivando robustecer a arrecadação de impostos e,
sobretudo, gerar emprego e renda.

LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 8/17, requer ao Prefeito Municipal informações sobre as medidas adotadas pelo Poder
Executivo em relação ao TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério
Público que visa à regularização dos funcionários do Programa de Saúde da Família,
atualmente contratados pela Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado.
Indicação:
- 72/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
anteprojeto de lei que dispõe sobre a recomposição de perda salarial dos servidores
públicos do Poder Executivo, conselheiros tutelares, estagiários e servidor estadual
designado para chefiar os serviços da vigilância sanitária do município e dá outras
providências que especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Requerimento:
- 7/17, requer ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER a limpeza do mato nos
acostamentos e trevos das vias que dão acesso a nossa cidade, principalmente na Rodovia
“Antonio Benedito Paschoal”, até as proximidades da escola CEDESC, conforme
especifica.
Indicação:
- 66/17, indica ao Poder Executivo que juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura
estudem a possibilidade de introduzir a disciplina “História Municipal de Descalvado”, com o
objetivo de valorizar a trajetória do município.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 68/17, pede ao Prefeito Municipal que realize limpeza e disponibilize caçambas
comunitárias nas dependências do Cemitério Municipal, a fim de evitar o acúmulo de
entulhos, objetivando manter a limpeza no local, conforme aduz.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicações:
- 56/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo que adote medidas visando disponibilizar a
volta de um “monitor de ônibus escolar” para o transporte coletivo de alunos do ensino
fundamental, conforme especifica.
- 64/17, reivindica ao Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a troca dos
brinquedos quebrados, e ainda, a instalação de alguns que sejam adaptados para crianças
com deficiência, no Centro de Lazer do Trabalhador “Professor Daltayr Anacleto Pozzi”.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 4/17, requer a empresa de telefonia móvel “Claro Telecom Participações S.A.” a
instalação de antena e/ou infraestrutura adequada, de acordo com normas e resoluções da
Anatel, para sanar falta de sinal nos Bairros Recanto dos Ipês I e II, Bosque do Tamanduá
E Adjacências.
Indicação:
- 48/17, indica a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos,
que com urgência realize serviços de recuperação e recapeamento asfáltico nas Ruas do
Bairro Recanto dos Ipês I, pois se encontram em péssimo estado de conservação.

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:
- 05/17, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais às dotações
orçamentárias do Poder Executivo, no valor de R$ 34.703,76, para devolução dos saldos
remanescentes corrigidos ao órgão concessor, referente à Secretaria de Saúde
- 06/17, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais às dotações
orçamentárias do Poder Executivo, no valor de R$ 86.081,90, para aplicação de saldo
remanescente de exercícios anteriores em ações sociais.
- 07/17, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais às dotações
orçamentárias do Poder Executivo, no valor de R$ 90.246,56, o primeiro, vinculado à
Secretaria de Educação para finalização de prestação de contas relativa ao exercício de
2016 e, o segundo, vinculado à Secretaria de Saúde, objetivando a aquisição de dois
veículos com capacidade para 05 passageiros, destinados ao transporte de pacientes,
considerando a alta rotatividade e uso pela frota da saúde, conforme especifica.
PROJETO DE RESOLUÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 03/17, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dispõe sobre a regulamentação
do acesso à informação previsto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2.011, no
âmbito da Câmara Municipal de Descalvado, na forma que especifica.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 01/17, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, congratula o Capitão da 3ª Cia. do
38º Batalhão da Polícia Militar, Daniel do Amaral Veiga, e toda a equipe de Policiais
Militares de Descalvado pelo empenho e comprometimento com que trabalham em prol da
segurança da população de nossa cidade.
COMUNICADO
- Em virtude das festividades de Carnaval, a próxima Sessão Ordinária será realizada no
dia 23 de fevereiro de 2.017, quinta-feira, com início às 9 horas.

