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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
33ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício PAT n.º 31/18, subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini,
convidando a todos para participarem da Cerimônia de Abertura do Programa Time do
Emprego (2ª edição), a ser realizada no dia 20 de setembro, às 08h00 (turma da manhã) e
às 13h00 (turma da tarde), na extensão “Professora Antônia Tenan Schlittler” – ETEC de
Descalvado.
II – VETO DE AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA LEITURA NESTE
EXPEDIENTE:
- Veto integral ao Projeto de Lei n.º 27/18, de autoria do Vereador Daniel Bertini, que
dispõe sobre a divulgação de dados sobre multas de trânsito do Município de Descalvado e
dá outras providências.
Observação: Os projetos vetados deverão ser apreciados pela Câmara dentro do prazo de trinta dias a
contar desta Sessão, em uma só discussão, considerando-se aprovados se obtiverem o voto favorável da
maioria absoluta de seus membros. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido acima, os vetos serão
colocados na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

III – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 86/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária,
no valor de R$ 30.000,00, para atender a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, a ser aplicado na contratação de serviços para execução de análises semestrais
de controle de qualidade de água de abastecimento público.
- 87/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária,
no valor de R$ 60.000,00, para atender a Secretaria de Educação e Cultura,
especificamente a Merenda Escolar, para aquisição de um forno industrial combinado para
a cozinha piloto da Merenda Escolar.
- 88/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária,
no valor de R$ 17.000,00, para atender o Gabinete do Prefeito, a ser aplicado na
contratação de terceiros para prestar serviços de publicidade de ações.
IV – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 35/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Descalvado o “Dia Municipal de Combate a Cristofobia”, a ser
celebrado, anualmente, no dia 25 de dezembro, na forma que especifica.
V - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 11/18, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, concede Título de Cidadão
Honorário de Descalvado ao Tenente Coronel de Polícia Militar Alexandre Wellington de
Souza.
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VI – MOÇÃO DE REPÚDIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 02/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, manifesta repúdio à proposta da
APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que visa discutir
o fim do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência na rede
de ensino, conforme aduz.

VII - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 510/18, requer ao Chefe do Poder Executivo a instalação de cobertura defronte da USF
“José Ignácio Alonso”, no Bairro Alto da Boa Vista, em prol da população que aguarda
atendimento médico naquela unidade de saúde.
- 511/18, indica à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a instalação de redutor
de velocidade na Rua Egydio Prevatto, próximo a “CEI - Gustavo Sichirolli Guimarães”, no
Bairro Alto da Boa Vista, para segurança das crianças, pais e funcionários da creche.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 512/18, pede ao Senhor Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
determine a construção de calçadas, ciclovias e implantação de alambrados na Perimetral
Cesar Martinelli, em seu trecho que necessita dessas benfeitorias, visando à segurança
dos pedestres, ciclistas e condutores de veículos.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 513/18, solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a construção de uma
rampa de acesso para cadeirantes na Praça Matriz, defronte da Sede Paroquial, visto que
daquele lado da praça os acessos são somente por escadas.
- 514/18, reitera pedido ao Secretário de Saúde, Sr. Wander Bonelli, para que realize um
estudo epidemiológico do câncer em Descalvado, tendo em vista a grande incidência da
doença na população da nossa cidade, conforme especifica.
DEBORA CABRAL:
Indicação:
- 515/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que institui o
programa de ensino da “Constituição em Miúdos”, na rede municipal de ensino, a fim de
incentivar o conhecimento dos direitos constitucionais e, também, dos deveres para a
construção de uma sociedade melhor.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento:
- 113/18, requer ao Prefeito Municipal que informe a esta Casa de Leis se houve dispêndio
de dinheiro público para as matérias televisivas referentes ao aniversário da cidade,
veiculadas no SBT e Rede Globo. Caso afirmativo, solicita seja enviada cópia integral do
processo de compra de tal serviço, na forma que especifica.
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LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 114/18, reitera pedido de informações ao Poder Executivo sobre o motivo pelo qual o
Bairro Jardim Cambará não dispõe de varredores de rua. Pede, ainda, esclarecimentos
sobre os serviços precários de “tapa–buracos” realizados nas vias públicas daquele bairro,
conforme especifica.
- 115/18, solicita à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que informe a esta Casa
de Leis se foi efetivamente liberada para a população as vagas de estacionamento
destinadas à ambulância na Praça da Matriz, bem como quando será retirada a placa de
“Proibido Estacionar” daquele espaço.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 516/18, pede ao Chefe do Poder Executivo serviços de manutenção da iluminação na
Rua Wilson Baião, no Bairro São Sebastião, mediante a colocação de postes, braços de
luminárias e lâmpadas, porquanto o local está totalmente escuro, provocando insegurança
aos moradores que nela residem.
- 517/18, pede ao Poder Executivo os serviços de reforma dos banheiros e vestuários
internos do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, visto que as instalações estão
precárias, inclusive com mau cheiro advindo das tubulações antigas de esgoto, o que gera
inúmeros incômodos aos desportistas que frequentam o local.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 518/18, solicita à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos os serviços de recapeamento asfáltico na Rua Rio de Janeiro, no Jardim Albertina,
haja vista o estado ruim que se encontra o pavimento daquela via.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 519/18, apresenta ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, anteprojeto de
lei que cria no Município de Descalvado a “Banda Marcial Municipal”, uma vez que este
gênero musical sempre foi de boa aceitação junto à população.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 520/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo anteprojeto de lei que insere o §5º ao
Artigo 3º da Lei nº 4.199, de 14 de junho de 2.018, concedendo escritura pública de doação
de área complementar à Empresa “Orgolabs Laboratórios Ltda”.
- 521/18, solicita ao Prefeito Municipal que providencie a limpeza da área institucional
localizada no Bairro Bosque do Tamanduá, bem como a construção de uma barreira de
contenção para água da chuva, tendo por objetivo evitar que as águas pluviais atinjam a
parte baixa do bairro, causando transtornos a seus moradores.
- 522/18, indica ao Poder Executivo a inscrição do Município de Descalvado no “Pronasci”,
mais conhecido como Observatório de Segurança Pública, um programa que se destina à
prevenção, controle e repressão à criminalidade.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
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ORDEM DO DIA
MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 17/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o educador físico Paulo Henrique
Alvares do Nascimento pela realização da 4ª edição da “Corrida PH Personal Trainer”, que
aconteceu no dia 26 de agosto, pelas ruas de Descalvado, envolvendo a população e estimulando
os cidadãos à prática de esportes, conforme especifica;
- 18/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o Delegado de Polícia Civil do
Município de Descalvado, Dr. Alexandre da Silva Leonardo, pelo excelente trabalho realizado em
nossa cidade, visto que, desde a sua chegada, houve uma diminuição considerável dos inquéritos
policiais e expressivo aumento de resoluções efetivas dos casos criminais.
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 80/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária,
no valor de R$ 165.000,00, com o objetivo de atender ao Gabinete do Prefeito e a
Assessoria de Comunicação Social
- 78/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor R$ 131.800,52, com o objetivo de atender à Secretaria de Educação e Cultura, para
ser aplicado na cobertura de despesas de custeio consideradas como manutenção e
desenvolvimento do ensino de acordo com a Resolução FNDE n.º 11, de 18 de maio de
2018.
- 84/18, retifica a Lei Municipal n.º 4.179, de 03 de maio de 2018, que autoriza o Poder
Executivo contribuir, anualmente, com a doação de bens ao PROERD – Programa
Educacional de Resistência às Drogas e Violência, na forma que especifica;
- 85/18, dispõe sobre alteração do Código Tributário Municipal, instituído pela Lei n.º 3.390,
de 15 de dezembro de 2010, visando incluir parágrafos no Artigo 154 e alterar os anexos II
e VI, na forma que especifica.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 10/18, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, institui o título “Policial Militar do
Ano”, a ser conferido a Policiais Militares da 3ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia
Militar do interior que exerçam suas funções no Município de Descalvado/SP, e dá outras
providências.
COMUNICADO
- A Câmara Municipal de Descalvado convida a todos para prestigiarem a Solenidade de
entrega da “Medalha Vicente Tallarico Adorno”, de autoria do Vereador Paulo Afonso
Gabrielli Filho, que será realizada no dia 21 de setembro, sexta–feira, com início às 19:00
horas, na sede deste Poder Legislativo.
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 24 de setembro de 2.018, segundafeira, com início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

