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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
40ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 10/17, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado
ao Doutor Antonio Carlos Bortolini Baldin.
II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Requerimento:
- 118/17, requer à Empresa Vivo Telefonia que informe os motivos pelos quais foi fechado o seu Posto de
Atendimento em nossa cidade, tendo em vista que o local prestava atendimento à população descalvadense,
de forma ágil e evitando as longas esperas decorrentes do serviço 0800, conforme especifica.
Indicações:
- 701/17, solicita ao Poder Executivo estudos no sentido de construir ou adaptar um prédio para abrigar uma
Maternidade Municipal, com toda estrutura necessária para oferecer às mães e bebês um ambiente confortável
e humanizado;
- 702/17, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo para que proceda aos serviços de pavimentação
asfáltica, construção de guias, sarjetas e passeio público na 2ª via da Avenida Antonio Garbuio, no trecho que
ainda não dispõe dessas benfeitorias.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 703/17, pede ao Poder Executivo que entre em contato com a operadora Vivo para que seja disponibilizado
um telefone público "orelhão" defronte da Agência do INSS, na Rua Presidente Kennedy, no Bairro Novo
Jardim Belém, visando oferecer tal serviço às pessoas que se dirigem àquela agência.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 704/17, reivindica ao Prefeito Municipal seja disponibilizado dentista para realizar atendimento noturno nas
Unidades de Saúde da Família dos bairros. Na impossibilidade de atender tal pedido, solicita que este
profissional alterne os atendimentos nos bairros, visando contemplar todas as regiões da cidade.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 705/17, reitera requerimento à COMUTRAN - Comissão Municipal de Trânsito para que torne mão única de
direção a Rua Antonio Bianchi, no Bairro Santa Cruz dos Operários. Ainda, pede que sejam implantados, nela,
redutores de velocidade, objetivando oferecer maior segurança aos estudantes que transitam diariamente
naquela via pública.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicação:
- 706/17, propõe ao Executivo a implantação de cartão magnético para abastecimentos da Frota Municipal,
permitindo que haja uma base única dos dados, oferecendo maior controle dos gastos, além de gerar dados
pormenorizados de cada veículo, na forma que especifica.
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- 707/17, indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, sejam finalizadas as obras no canteiro
central da Avenida das Flores, no Bairro Morada do Sol, visando melhorar o aspecto urbanístico e, sobretudo,
oferecer maior segurança aos transeuntes.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 708/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dá
nova redação ao inciso I do Artigo 5º e acresce o §3º ao Artigo 6º, ambos da Lei nº 3.924, de 1º de junho de
2.015, que dispõe sobre a reestruturação da concessão de cesta básica e cartão alimentação, sob a
denominação de “Auxílio Alimentação”, aos servidores públicos municipais e dá outras providências.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 119/17, reitera solicitação ao Prefeito Municipal para que envie a esta Casa de Leis informações sobre as
ações realizadas pelo Executivo para obtenção de casas populares junto à CDHU – Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano, haja vista que o município corre o risco de perder referido benefício,
conforme especifica.
- 120/17, requer ao Poder Executivo, pela segunda vez, que informe quais providências estão sendo tomadas
para o Município aderir a Medida Provisória que permite o parcelamento da dívida previdenciária dos
municípios, a fim de saldar os valores compensados indevidamente pela Municipalidade nos anos de 2012 e
2013, conforme orientações da empresa “Castelucci e Figueiredo”, consoante aduz.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Requerimento:
- 121/17, requer à Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – Intervias a implantação de terceira
faixa na Rodovia SP 215-SP, no trecho oeste Porto Ferreira/Descalvado KM 106 a KM 108, nas proximidades
da Cerâmica Scalla, com o objetivo de disciplinar o trânsito no local e oferecer maior segurança aos condutores
de veículos.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 710/17, encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que autoriza o
Poder Executivo a fornecer lanches aos pacientes e acompanhantes em tratamento médico em outros
municípios.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 711/17, pede ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de construir prédio no terreno da
Municipalidade localizado na Rua São Paulo, ao lado do Núcleo de Promoção Social do Jardim Albertina, para
nele instalar o Projeto “Acessa São Paulo II”, haja vista os inúmeros benefícios de tal serviço à comunidade.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 712/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que elabore, junto com as secretarias competentes, projeto
visando a conservação e proteção ambiental do Município, abrangendo todas as esferas da educação,
inclusive com aulas práticas, a fim de esclarecer e elucidar questões sobre esse importante tema;
- 713/17, solicita ao Prefeito Municipal melhorias na merenda escolar, desde a seleção dos alimentos até o seu
preparo final, com o objetivo de promover hábitos de alimentação saudáveis e contribuir para o rendimento
escolar dos jovens e crianças, na forma que especifica.
- 714/17, pede ao Poder Executivo seja implementado projeto objetivando o plantio de árvores em toda cidade,
priorizando os bairros mais novos que ainda não dispõem dessa benfeitoria, tendo como finalidade a educação
ambiental e, principalmente, o embelezamento de nossas vias públicas.
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GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE RESOLUÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 06/17, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, dá nova redação à Alínea “J” do Inciso I do Artigo 11
da Resolução n.º 06/90, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Descalvado, prevendo
a possibilidade de o Poder Legislativo devolver à Tesouraria da Prefeitura, antecipadamente, parte do saldo
existente em caixa, conforme especifica.
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DSCUSSÃO E VOTAÇÃO
- 08/17, de autoria do Vereador Daniel Bertini, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Atleta
João Batista dos Reis.
- 09/17, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao Padre
Alex Sander Turek Machado.
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 19/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado o dia 10 de setembro de cada ano como o Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio;
- 20/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado a Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Câncer de Pele, a ser realizada,
anualmente, na última semana do mês de novembro.
MOÇÃO DE REPÚDIO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 05/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta repúdio ao documentário apresentado
pelo Programa Fantástico da Rede Globo, no dia 08 de outubro, o qual abordou o tema “ideologia de gêneros”
de forma um tanto quanto nebulosa, com opiniões de especialistas que somente fortaleceram o ponto de vista
da Emissora, sem entrevistas de Padres ou Pastores para também se expressarem com relação ao assunto.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 13 de novembro de 2.017, segunda-feira, com início às 18
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

