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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
35ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2.019
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 74/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 118.988,11, que
visa abranger a Divisão de Educação – MDE CEI e Divisão de Educação – AEF, objetivando a aplicação de recursos
remanescentes do exercício anterior Apoio Financeiro Custeio – FPM.
II – PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 19/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, dispõe sobre homenagem à tradicional Agrindus S.A. Empresa Agrícola
Pastoril por ter sido agraciada com o Prêmio Mundial de “Melhor Iniciativa no Setor Agropecuário pelo Pioneirismo na
Produção de Leite A2 no Brasil, concedido pela Fundación Mapfre, em Madri - Capital da Espanha, alçando o nome
de Descalvado no cenário mundial, bem como por ser motivo de elevada honra e orgulho para a comunidade local.
- 21/19, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado
ao Senhor Luís Francisco Lefcadito Álvares.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 481/19, reivindica à Secretaria Municipal de Educação e Cultura seja concedida gratificação salarial aos professores
da rede pública municipal de ensino, no mês de outubro de cada ano, quando é comemorado o “Dia do Professor”,
como forma de reconhecimento e incentivo a estes profissionais de grande relevância para a sociedade.
- 482/19, pede ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de implantar uma Unidade do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU) em Descalvado, em prol da saúde de toda população, conforme especifica.
- 483/19, encaminha ao Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que estabelece a obrigatoriedade da presença
de profissionais de psicologia nas escolas da rede pública e particular do Município de Descalvado, em benefício das
crianças e jovens.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 484/19, indica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a aquisição de aspirador de limpeza pública
urbana, para facilitar o serviço de varrição e a remoção de dejetos de nossas vias públicas, em prol da população
descalvadense.
CARLOS CÉSAR PAIVA:
Indicação:
- 485/19, sugere ao Chefe do Poder Executivo que, por meio da Secretaria de Saúde, disponibilize médico geriatra na
rede municipal de saúde, para atender aos idosos que necessitam dessa especialidade médica, tão importante na
atualidade.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 486/19, solicita ao Poder Executivo que dê início ao processo licitatório para a construção de um novo canil/gatil
municipal, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, com o intuito de oferecer um local adequado para o
acolhimento de animais em situação de rua.
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DÉBORA CABRAL:
Requerimento:
- 138/19, reitera ao Chefe do Poder Executivo pedido de informações sobre quais providências estão sendo tomadas
para elevar o salário do Cargo Efetivo de Monitor de Creche, tendo em vista a relevância dos serviços prestados por
tais servidores às crianças e às famílias descalvadenses.
Indicações:
- 487/19, reivindica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que altere o Artigo 56 da Lei Municipal nº
3.276/10, aumentando para dois anos o prazo da licença para tratar de interesses particulares, sem
vencimentos/salários, em benefício de nossos servidores.
- 488/19, pede à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento a remoção da árvore existente
defronte ao estabelecimento “Espaço Prime”, na confluência da Rua Cel. Arthur Whitaker com a Avenida Guerino
Oswaldo e, posteriormente, à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos os reparos no
passeio público, tendo em vista que as raízes danificaram a calçada e as irregularidades oferecem risco de acidentes
aos pedestres.
LUÍS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 489/19, requer à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos o calçamento
do passeio público da Rua Vicente Serpentino, no Bairro São Sebastião, de modo que a população possa transitar
com segurança ao lado da área verde existente naquele local.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Indicações:
- 490/19, solicita ao Prefeito Municipal que notifique os proprietários da residência situada no final da Rua Minas
Gerais, no Jardim Albertina, para que façam o calçamento do passeio público, com o objetivo de tornar seguro o
trânsito de pedestres naquele trecho.
- 491/19, reivindica ao Chefe do Poder Executivo os serviços de infraestrutura urbana e asfaltamento nas Ruas João
Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João Donizetti Trombini, Irmã Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares
Ferreira Junior, localizadas na parte alta do Bairro Jardim do Lago, em prol dos moradores daquela região.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 492/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que determine os serviços de coleta de
lixo doméstico, três vezes por semana, na Rua Projetada do Bairro Chácara Pantanal, em atendimento aos anseios
dos moradores daquela região.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Requerimento:
- 140/19, requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que passe a atender aos moradores do Bairro
Recanto dos Ipês II, realizando a entrega de correspondências em suas residências, tendo em vista os transtornos
que os moradores vêm enfrentando em decorrência da falta desse serviço.
Indicações:
- 493/19, pede à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a implantação de redutor de velocidade na Rua
Paulo Casati Filho, defronte à Empresa Orgolabs, a fim de disciplinar o trânsito e evitar acidentes no local, conforme
especifica.
- 494/19, solicita ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos
que estudem a possibilidade de construir rotatória no entroncamento da Avenida Independência com as Ruas Dr.
Anastácio Viana e Mário Joaquim Filla, a fim de garantir mais segurança ao trânsito daquela região.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 495/19, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe
sobre a realização do teste de cores “Ishihara”, visando ao diagnóstico do daltonismo nas crianças matriculadas na
rede pública municipal de ensino do Município de Descalvado.
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VAGNER BASTO:
Indicações:
- 496/19, indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde a contratação de vigilante para atuar no Pronto
Socorro Municipal “Dr. Victório Amadeu Casati”, em prol da segurança dos funcionários e pacientes do hospital.
- 497/19, pede ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Educação e Cultura a contratação de guardas para
todas as escolas da rede pública municipal, com o objetivo de garantir a segurança dos professores, funcionários e
alunos.
GRANDE EXPEDIENTE – REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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”.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 22/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Padre João Bosco Trevisan.
MOÇÕES DE APLAUSO E RECONHECIMENTO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 02/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, em reconhecimento aos Professores de toda a Rede
Pública Municipal de Ensino que, com paciência e abnegação, educam nossas crianças e constroem o futuro de
nossa cidade.
- 03/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, moção de Aplausos ao Reverendíssimo Padre João
Bosco Trevisan, em reconhecimento ao trabalho sacerdotal desenvolvido à frente da Paróquia de São Sebastião e ao
carinho e à forma acolhedora com que conduziu suas celebrações, trazendo mais amor e união à toda comunidade.
- 05/19, de autoria do Vereador Vagner Basto, manifesta aplausos à Banda Regimental de Música do CPI-3 da Polícia
Militar pelo sucesso e brilhantismo de suas apresentações e por difundir noções de civismo, cidadania e os símbolos
nacionais a centenas de crianças e jovens por meio do Projeto “Banda na Escola”.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 07 de outubro de 2.019, segunda-feira, com início às 19:00 horas,
conforme preconiza o Regimento Interno.
- A Câmara Municipal de Descalvado convida para a Solenidade de entrega da Medalha “Vicente Talllarico Adorno”,
de conformidade com o Decreto Legislativo nº 03/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, que será
realizada neste Legislativo, no próximo dia 3 de outubro, às 19h.

