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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
33ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2.019
PEQUENO EXPEDIENTE
I – VETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEITURA NESTE EXPEDIENTE:
- Veto integral ao Projeto de Lei n.º 21/19, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que insere no anexo IV
da tabela de salários constante da Lei n.º 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 de valor, ficando os anexo I, II e III da Lei n.º 3.434/2011 alterados, conforme especifica.
Observação:
O projeto vetado deverá ser apreciado pela Câmara dentro do prazo de trinta dias a contar desta Sessão, em uma só
discussão, considerando-se aprovado se obtiver o voto favorável da maioria absoluta de seus membros. Esgotado
sem deliberação o prazo estabelecido acima, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas
as demais proposições, até sua votação final.

II – PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 69/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$ 42.108,62
(quarenta e dois mil, cento e oito reais e sessenta e dois centavos) que visa abranger a unidade Fundo Social de
Solidariedade.
- 70/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
que visa abranger a Diretoria de Saúde, para alteração de emenda impositiva do Vereador Daniel Bertini.
- 71/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 159.289, 20 (cento e cinquenta e
nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), que visa abranger a Divisão de Educação,
objetivando a aplicação de recurso remanescentes do exercício anterior das Quotas do Salário Educação – QSE.
III – PROJETOS DE LEI DO PODER LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 26/19, de autoria do Vereador Vagner Basto, institui o Programa de Atendimento Médico nas Creches
Municipais de Descalvado, na forma que especifica e dá outras providências.
- 27/19, de autoria do Vereador Vagner Basto, autoriza o Poder Executivo a conceder, anualmente, licença de 02
(dois) dias aos servidores do Município de Descalvado para a realização de consultas e exames médicos, na
forma que especifica.
- 28/19, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado o “Dia de Portugal”, a ser comemorado, anualmente, no dia 15 de agosto, “Dia da
Assunção de Nossa Senhora”.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 447/19, pede ao Presidente da Câmara Municipal de Descalvado, Sr. Sebastião José Ricci, que estude a
viabilidade de ceder o Espaço Alternativo “Jornalista Milton Timótheo do Amaral” para realização de velórios,
durante a reforma do prédio do Velório Municipal “Accácio Rusca”, conforme especifica.
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- 448/19, solicita à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que estude a viabilidade de tornar mão única
de direção a Rua Carlito Mayese, que, por ser muito estreita, não comporta o trânsito de veículos nos dois
sentidos.
- 449/19, indica à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a instalação de redutores de velocidade na
Rua Dr. Anastácio Vianna, com o objetivo de inibir que os motoristas trafeguem acima do limite permitido de
velocidade no perímetro urbano.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 450/19, solicita à Prefeitura Municipal que tome providências visando à contratação de uma empresa para a
manutenção e reparos da rede de esgoto de nossa cidade, haja vista que existem danos em vários pontos que
ocasionam vazamento, mau cheiro e incômodo à população.
CARLOS CÉSAR PAIVA:
Indicação:
- 451/19, indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, estudos voltados à aquisição ou locação
de área para o despejo dos resíduos sólidos de construção civil recolhidos em nosso Município, visando à
reciclagem dos mesmos.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 452/19, encaminha Anteprojeto de Lei ao Chefe do Poder Executivo, dispondo sobre a afixação de placas de
identificação em terrenos baldios existentes no perímetro urbano, contendo o número da matrícula do imóvel,
telefone do proprietário e telefones para denúncias, de modo que a população possa ajudar na fiscalização
desses imóveis.
- 453/19, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que institui o
Programa Conexão Juventude Descalvado, que tem por objetivo aproximar os jovens e a comunidade local por
meio de políticas públicas, conforme especifica.
DÉBORA CABRAL:
Indicações:
- 454/19, solicita ao Prefeito Municipal que determine a execução de melhorias na Rua Ricardo Brazzaloto,
popularmente conhecida como "Estrada da Gruta", inclusive, dotando-a de mecanismos para captação e
escoamento das águas pluviais, tendo em vista o grande volume de água que se acumula neste pequeno trecho
na época das chuvas.
- 455/19, reivindica ao Poder Executivo que sejam tomadas medidas a fim de evitar a presença de pombos em
todas as escolas de Descalvado, sejam municipais, estaduais ou privadas, a fim de garantir a saúde de nossos
estudantes, uma vez que a “doença do pombo” pode levar à morte, conforme especifica.
- 456/19, pede ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a instalação de uma nova lixeira na
Rua Ricardo Brazzaloto, conhecida como “Estrada da Gruta”, uma vez que a atual lixeira está deteriorada.
LUÍS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 457/19, reivindica ao Prefeito Municipal a colocação de estrutura com cobertura e assentos no ponto de ônibus
existente defronte ao CEME – Centro de Especialidades Médicas, no Bairro Novo Jardim Belém, para o bemestar e comodidade da população que aguarda o transporte público naquele local.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 132/19, reivindica à Empresa Realidade Transporte e Turismo que disponibilize internet móvel “wi-fi” gratuita
nos veículos utilizados para o transporte coletivo em nossa cidade, facilitando a comunicação dos seus
passageiros, conforme especifica.
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- 133/19, requer ao Chefe do Poder Executivo a prestação de contas referente ao aluguel de palcos, barracas,
tendas e banheiros químicos para a festividades em comemoração ao aniversário da cidade, visando o exercício
do papel fiscalizatório.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 458/19, sugere ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. Wander Bonelli, a adesão do Município ao Projeto
“Sorriso Saudável, Futuro Brilhante”, oferecido pela Empresa Colgate às crianças entre seis e dez anos, a fim
incentivar hábitos saudáveis e promover a saúde bucal.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 459/19, indica à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que realize o
asfaltamento e a instalação de guias e sarjetas em trecho da Rua Jerônimo Cirelli, no Bairro Santa Teresinha,
que ainda não dispõe de infraestrutura urbana.
- 460/19, solicita à Secretaria de Educação e Cultura que determine os serviços de manutenção do telhado e
conserto da lousa digital da EMEI “Monsenhor José Canônico”, em benefício dos alunos e funcionários daquela
escola.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 461/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude a possibilidade de
instituir, no Município de Descalvado, o Grupo “Vigilantes da Natureza”, representado por alunos do ensino
fundamental da rede pública municipal de ensino, com o precípuo objetivo de defender o meio ambiente.
VAGNER BASTO:
Indicação:
- 462/19, pede ao Chefe do Executivo que, juntamente com o Setor Municipal de Trânsito, adotem medidas para
a instalação de placas de sinalização alertando aos motoristas sobre a obrigatoriedade de acender os faróis dos
veículos nas principais vias de acesso ao Município, objetivando evitar acidentes de trânsito.
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:
- 59/19, dispõe sobre a alteração do Código Tributário Municipal, instituído pela Lei n.º 3.390, de 15 de dezembro
de 2010, revogando a presunção de encerramento da atividade do contribuinte que deixar de pagar os tributos
devidos por 2 (dois) anos consecutivos e não for localizado pelo Fisco Municipal, na forma que especifica.
- 66/19, dispõe sobre a alteração do anexo IV do Código Tributário Municipal, instituído pela Lei nº 3.390, de 15
de dezembro de 2010, acrescentando no referido anexo a taxa para licença eventual.
COMUNICADO
A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 23 de setembro de 2.019, segunda-feira, com início às 19:00
horas, conforme preconiza o Regimento Interno.

