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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
42ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 105/18, autoriza o Poder Executivo a conceder prêmio, excepcionalmente, no mês de Dezembro de 2.018 aos
Servidores Públicos Municipais, Estagiários e Conselheiros Tutelares;
I – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 46/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Descalvado a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes com Motociclistas, a ser realizada, anualmente, na
semana do dia 27 de julho, Dia Nacional do Motociclista, na forma que especifica.
III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 26/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o descalvadense Renzo Cirelli pela participação no 41º
Campeonato Nacional e na Copa dos Campeões do Cavalo Quarto de Milha, ambos realizados em Londrina/PR, no ano de
2018, levando o título de Campeão de Ranch Sorting, na categoria Amador Master e Campeão de Team Penning, na categoria
Derby Aberta, motivo de orgulho a sua família e amigos, e, também, a nossa população, por enaltecer o nome de Descalvado
nestes grandes eventos.
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 612/18, reitera ao Prefeito Municipal o pedido de volta do café da manhã solidário, que foi suspenso no ano de
2014 com a promessa de reestruturação, e até o momento não foi retomado, tendo em vista que muitos munícipes
eram atendidos pelo programa, sendo-lhes servido a primeira e principal refeição do dia, o café da manhã.
- 613/18, solicita, novamente, ao Poder Executivo a implantação de uma “Creche do Idoso”, contendo atendimento
médico, entretenimento, dentre outras atividades sadias e necessárias para manter a qualidade de vida na terceira
idade.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 614/18, pede ao Chefe do Poder Executivo que envide esforços visando recursos financeiros junto às esferas
Estaduais e Federais, para construção de uma nova Biblioteca Municipal, tendo em vista os benefícios trazidos
para a população, resultantes da cultura.
DANIEL BERTINI:
Requerimentos:
- 154/18, requer ao Prefeito Municipal. Sr. Antonio Carlos Reschini, que informe o motivo pelo qual ainda não foi
finalizada a doação de área à Empresa Expresso Descalvado LTDA., em conformidade com a Lei Municipal n.º
4.174/2018.
- 155/18, reivindica ao Poder Executivo que seja composto o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional – COMSEA, em cumprimento a Lei Municipal n.º 2.367, de 04 de fevereiro de 2.004, conforme
especifica.
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DEBORA CABRAL:
Indicações:
- 615/18, pede ao Prefeito Municipal que estude a viabilidade de realizar o treinamento de cães abandonados,
para o auxílio da segurança de prédios públicos, como forma de zelar pelo patrimônio público e oferecer uma vida
digna aos animais.
- 616/18, solicita ao Poder Executivo que estude a viabilidade de firmar parcerias com empresas privadas, para
instalação de lixeiras nas principais vias públicas do Município de Descalvado, como forma de manter a cidade
limpa e agradável.
- 617/18, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, a instalação de redes nas saídas
de canos de água e esgoto, como forma de diminuir as descargas de lixo no meio ambiente, sendo uma medida
adotada em outros países com excelentes resultados para a preservação.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 618/18, encaminha ao Prefeito Municipal, Anteprojeto de Lei que institui o adicional de qualificação – AQ
destinado aos servidores efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Descalvado, e dá outras
providências, na forma que especifica.
- 619/18, solicita ao Poder Executivo que promova reforma e limpeza dos quiosques do Parque Linear da FEPASA
“Brazilina Ravasi Rischini”, beneficiando comerciantes que tem a verdadeira intenção de se instalar no local e
chamar a população para utilizar aquele espaço destinado ao lazer e entretenimento.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 156/18, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo de informações sobre o Contrato n.º 36/16, firmado entre a
Municipalidade e a empresa responsável pela manutenção da rede elétrica dos prédios e espaços públicos.
- 157/18, requer ao Prefeito Municipal e a Empresa RBO Concursos que informe a data prevista para a divulgação
da classificação do Concurso Municipal realizado na cidade de Descalvado, e ainda, qual foi o valor recolhido com
as inscrições e para onde foi destinada referida arrecadação.
Indicação:
- 620/18, indica ao Poder Executivo que agilize o contato com investidores para a instalação de novas empresas
em Descalvado, tendo em vista a boa perspectiva do mercado para o ano de 2019 com o início do novo governo,
conforme especifica;
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 621/18, reivindica ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de abrir uma valeta no cruzamento da Rua
Carlos Pulici com a Rua José Alves Aristeu, com o objetivo de conter a água da chuva e conservar o pavimento
asfáltico daquele trecho.
- 622/18, solicita à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a pintura de faixa de pedestres em todas as
esquinas do cruzamento da Rua Cel. Arthur Whitacker, Avenida Descalvado e Rua Madre Cecilia, próximo à
rotatória, a fim de disciplinar o trânsito naquele local.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 623/18, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que estude a possibilidade de
instituir-se uma campanha permanente de educação postural nas escolas de ensino fundamental do município de
Descalvado, na forma que especifica.
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VAGNER BASTO:
Indicações:
- 624/18, solicita a COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito e Secretaria de Planejamento, Obras e
Serviços Públicos que realizem melhorias no cruzamento das Ruas Mario Joaquim Filla e Cirilo Bortoleto, tendo
em vista oferecer segurança aos motoristas e pedestres que circulam pela via.
- 625/18, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que promova reforma no banheiro
e cozinha da Secretaria do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos – SEMARH, visando proporcionar um ambiente
adequado para os servidores.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 13/17, de autoria Vereador Argeu Donizetti Reschini, congratula o paratleta descalvadense José Ronaldo da Silva pelas
inúmeras conquistas na modalidade esportiva natação. Parabeniza, também, por divulgar o nome de Descalvado no cenário
estadual.
- 24/18, de autoria da Vereadora Debora Cabral, congratula a paratleta Rosilene Bertolucci pelos títulos de natação
conquistados nos Jogos Regionais em São Carlos, Torneio Regional em Mococa e no Campeonato Paulista em
Bauru, todos em 2018, enaltecendo o nome de nossa cidade e demonstrando sua superação e amor pelo esporte.
25/18, de autoria da Vereadora Debora Cabral, manifesta altivas congratulações ao técnico de natação Airton Doniseti
Bianchi, o “Mitcho Bianchi”, pelo trabalho de benevolência e dedicação desenvolvido com paratletas do Município
de Descalvado, levando-os a conquistas e vitórias em grandes campeonatos.
ORÇAMENTO IMPOSITIVO - EMENDA CIDADÃ:
Emendas Impositivas ao Projeto de Lei nº 90/18, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita em R$
112.696.926,00 e fixa a despesa do Município de Descalvado para o exercício financeiro de 2019 (Lei
Orçamentária Anual – L.O.A.). Ressalta-se que todos os vereadores apresentaram emendas à Lei Orçamentária
para 2019.
Observação: É vedada a apresentação de novas emendas ou subemendas em Plenário. As emendas
serão discutidas e votadas uma a uma, em grupos ou em um bloco único, conforme decida o Plenário.
-

Se aprovadas as emendas, o projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, para redação
final, dentro do prazo de cinco dias, retornando à discussão e votação na Sessão Ordinária do dia 26 de
novembro de 2018.

-

Estando o projeto em redação final, só será permitida a discussão sobre o texto, não mais sobre o mérito.
COMUNICADOS

- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 26 de novembro de 2.018, segunda-feira, com início às 18
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

