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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
40ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 99/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 20.000,00,
que visa abranger a Secretaria de Educação e Cultura – SEEC.
II – MOÇÃO DE APLAUSOS A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 02/18, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta merecidos aplausos ao atleta de Descalvado
Reginaldo Raymundo, que representou o Brasil no Campeonato Mundial Eger, que aconteceu na Hungria,
entre os dias 16 e 23 de setembro de 2018, conquistando o 2º lugar na modalidade levantamento terra e 4º
lugar no Powerlifiting, motivo de grande orgulho aos seus familiares, amigos e toda população da nossa cidade.
III – MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 21/18, de autoria da Vereadora Debora Cabral, parabeniza a Igreja Presbiteriana do Brasil de Descalvado pela
realização do projeto de importante cunho social denominado “Alimentando Corações”, o qual proporciona momentos de
lazer e entretenimento para crianças e jovens em diversos bairros da cidade;
- 22/18, de autoria da Vereadora Debora Cabral, congratula o Capitão Daniel do Amaral Veiga e toda a equipe
da 3ª Companhia da Polícia Militar de Descalvado pela realização do Projeto “Nosso Tamanduá”, que tem por
objetivo garantir a melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro, através de ações sociais, focadas
especialmente na diminuição da vulnerabilidade das crianças e adolescentes;
- 23/18, de autoria da Vereadora Debora Cabral, manifesta altivas congratulações ao Centro Espírita “Fraternidade de
Luz” pela distribuição de brinquedos às crianças carentes, realizado no dia 12 de outubro, com o objetivo de levar amor e
carinho aos cidadãos de nossa cidade, na forma que especifica.
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 591/18, reitera pedido ao Poder Executivo para que dê continuidade nos procedimentos que se iniciaram em
2012 para a instalação da Guarda Municipal, haja vista a necessidade do reforço na segurança da nossa
cidade;
- 592/18, reivindica ao Prefeito Municipal a criação do “Ganha Tempo”, que tem por objetivo oferecer serviços,
colocando à disposição do cidadão, mediante convênios e parcerias firmadas entre a administração municipal,
Governo do Estado de São Paulo, União e outros órgãos de atendimento público, serviços de âmbito
extramunicipal;
- 593/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de elevar a referência salarial do
cargo efetivo de Monitor de Creche, tendo em vista a relevância dos serviços prestados por tais servidores às
nossas crianças.
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CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 594/18, reivindica ao Prefeito Municipal seja realizado um levantamento das áreas de terra doadas pelo
Município, que ainda não foram edificadas pelas respectivas empresas, visando uma possível retrocessão e
doação a outros interessados, conforme especifica.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 148/18, requer ao Secretario de Saúde que informe o motivo pelo qual o tempo de espera para atendimento
de pacientes no Pronto Socorro Municipal vem crescendo, visto os diversos transtornos causados às pessoas
que dele fazem uso.
Indicação:
- 595/18, indica ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente com o Secretário de Educação e Cultura e o
Diretor da ETEC “Jadyr Salles” – Extensão “Professora Antônia Tenan Schlittler”, de Descalvado, busquem
novos cursos profissionalizantes para nossa cidade. Pede, ainda, que firmem parcerias com empresas, a fim de
atender a demanda de mão-de-obra qualificada.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 596/18, requer ao Prefeito Municipal a informatização do controle de vacinação existente no Centro de Saúde
“Vital Brasil”, visando maior agilidade na verificação e precisão e segurança no arquivamento das informações
dos pacientes, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Indicação:
- 597/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de transferir a Farmácia Municipal
para a USF “Humberto Coelho”, junto ao CEME – Centro de Especialidades Médicas, evitando que os
pacientes tenham de percorrer longa distância entre a consulta e a retirada dos medicamentos.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 598/18, indica ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de construir um campo de futebol de areia no
espaço localizado entre as Ruas Fortunato Costa, Firmino Costa e José Bestetti, no Jardim Cidade Nova III,
objetivando proporcionar lazer e entretenimento à população daquela região.
- 599/18, pede ao Chefe do Poder Executivo a retirada das traves e rede de futebol existentes na Praça do
Cerrado, no Bairro Parque Morada do Sol, para manutenção e, posteriormente, que as instale no campo
situado na Rua Brasília, no Portal dos Coqueiros.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Requerimento:
- 149/18, requer ao Prefeito Municipal informações referentes à “Escola de Moda” instituída em nosso Município
no ano de 2013, esclarecendo os motivos pelos quais a escola não está em funcionamento, bem como se há
proposta para iniciar suas atividades, tendo em vista os benefícios que podem ser gerados aos cidadãos
desempregados de nossa cidade.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 600/18, solicita ao Poder Executivo a limpeza e manutenção imediata da Praça “Luiz Celso Antonio”, mais
conhecida como Praça do Lago, porquanto o mato alto e sujeira vêm causando a proliferação de animais
peçonhentos, pernilongos e até mesmo o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue.
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- 601/18, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos que procedam à correção do asfalto na Avenida Antônio Fregonese, a “Reta”, na altura da entrada do
Recanto Marajoara, visto que nos dias de chuva forma-se uma grande poça d’água, podendo causar
aquaplanagem e acidentes de trânsito.
- 602/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a constituição de patrulha
urbana de limpeza dos passeios e praças públicas do Município, com o objetivo de manter a cidade limpa,
organizada e visualmente agradável.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 20/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o atleta Claudinei Aparecido Barbosa, que representa
Descalvado em diversas provas de pedestrianismo pelo Brasil, enaltecendo o nome da nossa cidade com suas
vitórias e servindo de inspiração às pessoas que buscam alcançar seus objetivos através do esporte.
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 94/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 169,88,
que visa abranger a Secretaria de Educação e Cultura, com o objetivo de devolver recursos não aplicados na
Ação Governamental Brasil Carinhoso;
- 100/18, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais à dotação orçamentária, no valor de R$
2.000,00, visando abranger a Secretaria de Educação e Cultura para 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;
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 31/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da
carteira de vacinação no ato da matrícula escolar, no âmbito do Município de Descalvado, na forma que
especifica.
- 38/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, dá nova redação ao inciso I do Artigo 120, e à
alínea “a”, do inciso I, do §1º, do Artigo 120, da Lei n.º 3.390, de 15 de dezembro de 2010, que aprova o Código
Tributário do Município de Descalvado, que versa sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano;
- 40/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado a “Semana Municipal de Conscientização e Divulgação do Símbolo Internacional de
Surdez”, a ser comemorado, anualmente, na semana do dia 08 de janeiro.
- 41/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no
âmbito do Município de Descalvado, de avisos com o número do Disque Denúncia da violência contra a mulher
(Disque 180).
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PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 15/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, concede o Título de Cidadão Honorário de
Descalvado ao Pastor Marcelo Benedito Pereira Garcia.
- 16/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Empresário Jardel Massari.
COMUNICADOS
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 12 de novembro de 2.018, segunda-feira, com início às 18
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

