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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
4ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2.019
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 15/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
300.000,00, que visa abranger a Secretaria de Prevenção e Assistência Médica, com o objetivo de aplicar
recursos na aquisição de veículos.
- 16/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 71.566,34,
que visa abranger a Divisão de Esportes, Lazer e Turismo, com o objetivo de aplicar recursos na aquisição de
equipamentos para a Academia da Terceira Idade.
- 17/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 60.000,00,
que visa abranger a Secretaria de Educação e Cultura, com o objetivo de aplicar recursos na manutenção dos
cursos profissionalizantes.
II – MOÇÃO DE PESAR A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 02/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta profundo pesar à família Bracher, pelo
falecimento do Sr. Fernão Carlos Botelho Bracher, proprietário da Fazenda Santana do Monte Alegre,
entristecendo não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão
exemplar em honestidade, caráter e honra.
III – REQUERIMENTO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 23/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, requer, com base no Regimento Interno da Casa, sejam
convocados o Prefeito Municipal, o Secretário de Administração e o responsável pelo setor de TI da Prefeitura
Municipal, para reunião a ser realizada neste Legislativo, no tocante ao contrato firmado com a Empresa Rizzo e
a instalação efetiva das câmeras de segurança no Município de Descalvado.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 43/19, reivindica ao Poder Executivo que, através da Secretaria 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 esses profissionais de
grande relevância para a sociedade.
- 44/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que estude a possibilidade de elevar
a referência salarial do cargo efetivo de monitor de creche, tendo em vista a importância dos serviços prestados
por tais servidores às crianças.
- 45/19, encaminha ao Prefeito Municipal anteprojeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação
da carteira de vacinação no ato da matricula escolar, no âmbito do Município de Descalvado, na forma que
especifica.
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CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 46/19, pede ao Poder Executivo que estude a viabilidade de colocar bancos e cobertura em frente à USF “Maria
Martins Kastein”, no Bairro Parque Morada do Sol, como forma de oferecer maior conforto e segurança aos
munícipes que utilizam aquele local.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 22/19, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que informe qual a previsão para
contratação dos agentes comunitários classificados no concurso público, para atuar nas Unidades de Saúde da
Família dos bairros do Município.
Indicação:
- 47/19, solicita ao Diretor de Esportes, Lazer e Turismo que estude a possibilidade de acender as luminárias da
pista de corrida do Ginásio de Esportes a partir das 5:00 horas, em prol da segurança dos atletas que utilizam
aquele local na madrugada.
DEBORA CABRAL:
Indicações:
- 48/19, requer ao Chefe do Poder Executivo seja disponibilizado na cidade os canais de televisão TV Cultura,
Rede Super e Novo Tempo, a fim de oferecer mais opções de cultura e entretenimento à população, conforme
especifica.
- 49/19, indica ao Poder Executivo que estude a viabilidade de ofertar o ensino integral a todos os alunos de
creches, maternal e infantil da rede pública municipal de ensino, objetivando oferecer educação de qualidade e
tranquilidade aos pais que trabalham o dia todo.
- 50/19, solicita ao Prefeito Municipal que envide esforços no sentido de disponibilizar um professor para cada
sala de aula das creches municipais, ou seja, Berçários I e II e Maternal I e II, no período da manhã e tarde, em
atendimento à legislação educacional.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimentos:
- 24/19, pede ao Chefe do Poder Executivo que informe quais medidas estão sendo tomadas para colocar em
funcionamento o Centro de Lazer do Trabalhador (CLT) do Bairro Jardim Albertina, visto que foi uma promessa
de campanha da atual administração.
- 25/19, solicita ao Prefeito Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis cópia de todo procedimento licitatório
realizado para contratação de empresa para reforma dos banheiros da Praça de “São Benedito”, incluindo os
orçamentos apresentados, a ata da sessão de julgamento, homologação do certame e demais documentos.
- 26/19, requer ao Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, informe a este Legislativo quais providências
a atual Administração adotou e quais pretende tomar com o intuito de regularizar o loteamento “Chácara
Pantanal”. Solicita, também, que informe como pretende resolver os problemas de infraestrutura daquele local,
conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 27/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo que preste informações a esta Casa de Leis no tocante à
documentação exigida para contratação de agentes de saúde na Prefeitura Municipal, por meio do Concurso
Público, conforme especifica.
- 28/19, reivindica ao Secretário de Educação e Cultura, Prof.º Marco Antonio Pratta, informações sobre a
demanda de vagas não atendidas nas creches municipais, detalhando o número de crianças na lista de espera
de cada unidade escolar.
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PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 51/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de realizar, juntamente com músicos e
bandas da cidade, evento denominado “Domingo com Samba”, com o objetivo de arrecadar alimentos não
perecíveis para as entidades assistenciais do Município, bem como oferecer diversão e entretenimento aos
cidadãos.
- 53/19, pede ao Poder Executivo Municipal que entre em contato com o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas, objetivando trazer para Descalvado o “SEBRAE Móvel”, com a finalidade de
prestar atendimento aos empreendedores da nossa cidade.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 54/19, reivindica ao Prefeito Municipal que determine a colocação de, no mínimo, três brinquedos e uma caixa
de areia nas praças públicas da região central da cidade e, também, nas de maiores movimentos dos bairros,
com o intuito de oferecer espaço adequado para que as crianças possam brincar.
- 55/19, requer ao Chefe do Poder Executivo que determine um servidor público para desempenhar a função de
“Fiscal de Postura”, a fim de fiscalizar os terrenos e tomar providências nos termos do Código de Posturas do
Município, na forma que especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 56/19, indica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a reativação do Núcleo de Criação de Suínos e
Poedeiras, visando a produção de carnes e ovos, com o objetivo de enriquecer a merenda servida aos alunos da
rede pública municipal de ensino.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 29/19, requer ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Educação e Cultura que enviem a lista completa
de professores temporários contratados através de processo seletivo. Pede, ainda, a relação de professores que
foram contratados pelo concurso público.
Indicações:
- 57/19, encaminha ao Poder Executivo anteprojeto de lei que altera a carga horária semanal do emprego público
de psicólogo, prevista no Anexo III da Lei nº 3.278, de 28 de abril de 2.010, com o objetivo de preservar a saúde
mental e psíquica do profissional, e, também, assegurar a qualidade de seu trabalho à população.
- 58/19, pede ao Prefeito Municipal que determine a realização dos serviços de recapeamento asfáltico das vias
públicas do Bairro Parque Milênio, em benefício dos moradores e demais cidadãos que transitam naquela
populosa região.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 01/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, congratula a equipe “Dojo Kyoshin Karate Descalvado” pelos excelentes
resultados alcançados em grandes campeonatos, demonstrando o amor e a dedicação dos atletas ao esporte, bem como por
enaltecer o nome da nossa cidade no cenário nacional.
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PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 07/19 – A – Substitutivo, dispõe sobre alteração na Lei n.º 3866, de 28 de novembro de 2014, que trata do
Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Descalvado,
revogando e inserindo dispositivos.
- 03/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$ 2,41, que
visa abranger a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, com o objetivo de devolver saldos remanescentes de
convênio com a União;
- 09/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 158,77, que visa abranger a
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de devolver saldos remanescentes não
aplicados de convênio com o Governo do Estado de São Paulo.
- 10/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 194.431,28, que visa abranger a
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de aplicar saldos remanescentes de
exercício anterior.
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 21/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, dispõe sobre a proibição da queima, soltura e
manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos no Município de Descalvado, na forma que especifica;
- 42/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a liberação de entrada de animais de
estimação em hospitais públicos para visitas a pacientes internados, na forma que especifica.
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 04/19, de autoria da Vereadora Débora Cabral, concede Título de Cidadã Honorária de Descalvado à Senhora
Patrícia Ribeiro Campos Corrêa.
- 05/19, de autoria da Vereadora Débora Cabral, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Senhor
Romualdo de Souza Corrêa.
- 06/19, de autoria da Vereadora Débora Cabral, concede Título de Cidadã Honorária de Descalvado à Senhora
Maria de Lourdes Pedroso.
COMUNICADO
- A Câmara Municipal de Descalvado convida toda a população para participar da Solenidade de entrega de
Títulos de Cidadão Honorário de Descalvado ao Padre Alquermes Valvassori e ao Deputado Júlio Cesar Pereira
de Souza, ambos de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, que será realizada nesta segunda-feira, dia
25 de fevereiro, após o término desta sessão ordinária, no Plenário deste Legislativo.

