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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
39ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício n.º 139/18, da Diretora de Finanças da Prefeitura Municipal, Sra. Nilsa de Fátima Botaro,
encaminhando o Balancete da Receita, Balancete da Despesa e o Diário de Empenhos, referente ao mês de
setembro de 2018, conforme determinação da Lei Orgânica do Município – à disposição dos Senhores
Vereadores e a quem possa interessar.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 100/18, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais à dotação orçamentária, no valor de
R$2.000,00, que visa abranger a Secretaria de Educação e Cultura, para a aquisição de brinquedos
pedagógicos para creches municipais, na forma que especifica.
- 101/18, autoriza o Poder Executivo aprovar regularização de imóveis destinados a fins residenciais ou
comerciais localizados na zona urbana do Município de Descalvado;
- 102/18, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais à dotação orçamentária, no valor de
R$80.000,00, que visa abranger a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com o objetivo de ajustar
a classificação orçamentária para atender a aquisição de materiais de consumo e serviços de terceiros pessoa
jurídica, que será incorporado as obras de saneamento básico do Município (Estação de Tratamento de
Esgoto).
III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 44/18, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dá nova redação à Seção III da Lei nº 3.434, de 26
de abril de 2.011, que dispõe sobre o ordenamento da Câmara Municipal de Descalvado, disciplina o regime
jurídico, os direitos e deveres dos servidores, reestrutura o quadro de pessoal e dá outras providências.
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 580/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dispõe
sobre a instituição da “Feira de Trocas de Brinquedos” no Município de Descalvado, como forma de estimular o
desapego nas crianças e contribuir para a conscientização sobre o consumismo.
- 581/18, requer ao Prefeito Municipal que determine a realização do trabalho de coleta de lixo no período
noturno, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço para a cidade e para os servidores que realizam
este trabalho.
- 582/18, pede ao Poder Executivo que conceda o benefício da cesta básica/auxílio alimentação aos
conselheiros tutelares, em vista dos relevantes serviços que esses profissionais prestam as crianças e jovens
da nossa cidade.
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CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 583/18, indica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a aquisição ou locação de área para o
despejo dos resíduos sólidos de construção civil recolhidos em nosso Município, visando à reciclagem dos
mesmos para vantagens sociais, econômicas e ambientais.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 584/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que promova ampla divulgação da Lei n.º 2.967/2008, que
garante a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU às pessoas com deficiência, no Município de
Descalvado.
- 585/18, reivindica ao Poder Executivo a adoção das medidas necessárias para ativação do Centro de
Controle de Zoonoses, através de parcerias com a iniciativa privada, tendo em vista que foi construído um
prédio com essa finalidade, porém, que devido a falta de uso, está se deteriorando.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 586/18, indica ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de realizar parceria com a Associação Protetora
dos Animais de Descalvado – APAD, visando promover espaços para alimentação de cães e gatos, com a
instalação de comedouros em áreas públicas, já que o canil municipal não comporta mais animais;
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 144/18, requer a o Chefe do Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis cópia integral do contrato firmado
entre a Municipalidade e à Empresa Realidade Transporte e Turismo, para prestação de serviços de transporte
coletivo em Descalvado.
- 145/18, reivindica à Empresa RBO Concursos que informe a esta Casa de Leis se os gabaritos, referentes ao
concurso público da Prefeitura Municipal de Descalvado 2018, foram repassados ao Poder Executivo com
antecedência a realização das provas.
- 146/18, solicita ao Prefeito Municipal que informe o número real de servidores necessários para realização da
coleta de lixo de forma satisfatória, visto que atualmente o serviço não atende a demanda e o concurso público
realizado pelo Poder Executivo possui apenas uma vaga para a função de ajudante geral.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 587/18, reitera solicitação ao Poder Executivo para que de início ao processo de licitação, visando firmar
parceria com empresas interessadas em instalar e manter pontos de ônibus com cobertura e assentos no
Município de Descalvado, oferecendo ao setor privado, como contrapartida, o direito de explorar os locais com
propagandas.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 588/18, indica ao Chefe do Poder Executivo que tome providencias quanto às águas pluviais que escoam
diretamente para a Perimetral Cesar Martinelli, tendo em vista que o grande volume da enxurrada provoca
danos no asfalto e causa diversos transtornos aos moradores daquela região.
- 589/18, solicita ao Prefeito Municipal que denomine “Maria Angela Fulino” o espaço adjacente ao Centro de
Especialidades “Humberto Coelho”, inaugurado recentemente, localizado na Avenida Presidente Kennedy, em
confluência com as Ruas Fernando Gabrielli e João XXIII, bairro Novo Jardim Belém, na forma que especifica.
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SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 590/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação da “Central
de Empregos para Pessoas Portadoras de Deficiência – CEPPDE”, no âmbito do Município de Descalvado,
garantindo maior atenção aos deficientes que procuram por trabalho.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 147/18, requer ao Prefeito Municipal e ao Diretor de Esporte, Lazer e Turismo que informem o local onde
estão arquivadas as fotos antigas de eventos esportivos realizados no Ginásio de Esporte “Oswaldo Cardoso”,
bem como as fichas de registro dos campeonatos e demais documentos que contam a história daquele
importante centro de lazer da cidade.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 19/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula o Contador Sr. Geraldo Magela Izeppe pelos
relevantes serviços prestados a Prefeitura Municipal de Descalvado, como Secretário de Finanças, visto que, através de
sua idoneidade e trabalho sério, estabilizou as contas públicas, contribuindo para o desenvolvimento do Município.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 98/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no valor de R$
60.000,00, que visa abranger a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, para aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para a academia da terceira idade.
COMUNICADOS
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 05 de novembro de 2.018, segunda-feira, com início às 18
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

