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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
43ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE DECALVADO:
- 01/18, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, insere Inciso, Alíneas e Paragrafo Único ao Artigo 110 da
Lei Orgânica, que dispõe sobre os direitos dos servidores públicos.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 106/18, autoriza o Poder Executivo a outorgar, em caráter definitivo, área de terras compromissadas em
concessão de direito de uso com fins a transferência definitiva à empresa “Orgolabs Laboratórios LTDA.”, na forma
que especifica;
- 107/18, dispõe sobre nova redação ao Caput do Artigo 23, bem como insere parágrafos, da Lei Municipal n.º
3.276, de 28 de abril de 2.010, que “dispõe sobre o ordenamento do serviço público municipal de Descalvado,
disciplina o regime jurídico, os direitos e deveres dos servidores e dá outras providências", na forma que
especifica;
- 108/18, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especial à dotação orçamentária, no valor de R$56.127,73,
que visa abranger a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de aplicar saldos de
recursos do Projeto Primeira Infância – Criança Feliz, para a aquisição de veículo, na forma que especifica;
- 109/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar à dotação orçamentária, no valor de
R$25.901,90, que visa abranger a Secretaria de Saúde, com o objetivo de complementar repasses ao Terceiro
Setor que mantem o Termo de Colaboração com a Municipalidade;
III – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 47/18, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, autoriza o Poder Legislativo a conceder prêmio,
excepcionalmente, neste mês de dezembro de 2018 aos servidores públicos e estagiários da Câmara Municipal de
Descalvado.
- 48/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Descalvado o Dia Municipal de Combate a Violência contra os Professores e os Educadores nas Escolas, a ser
celebrado, anualmente, no dia 18 de outubro, na forma que especifica.
IV – MOÇÃO DE APLAUSOS A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 04/18, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, parabeniza a Orquestra Filarmônica de Descalvado pela
apresentação realizada na Festa das Nações, no mês de novembro, bem como os demais projetos que vem sendo
desenvolvidos pela Escola de Música Municipal “Maestro Quique Todescan”, incentivando e promovendo a cultura
no Município.
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V – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 27/18, de autoria da Vereadora Debora Cabral, manifesta altivas congratulações ao Ilustríssimo Cabo PM João
Ricardo de Campos pelos relevantes serviços prestados como instrutor do Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência – PROERD, afastando crianças e jovens da criminalidade e instruindo-os ao bom e
harmonioso convívio social.
VI - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 626/18, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, a colocação de placas em espaços
públicos informando quanto à proibição de abandono de animais, objetivando conscientizar a população.
- 627/18, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo para que realize a doação de canetas para a aplicação de
insulina aos cidadãos descalvadenses, crianças e adultos, tendo em vista a praticidade e comodidade oferecidas
por este material, às pessoas que convivem com a diabetes.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 628/18, pede ao Poder Executivo que forneça para as Comunidades Agrárias de nosso Município, toda
infraestrutura necessária para incitar a prática de esporte a essa população que mora distante da cidade e não
pode gozar dos locais já existente na região urbana.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 629/18, reitera ao Chefe do Poder Executivo o pedido de esforços junto à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, visando à instalação de um polo da
UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de São Paulo, destinada a oferecer cursos semipresenciais.
DEBORA CABRAL:
Indicação:
- 630/18, indica ao Prefeito Municipal a idealização de campanha para que empresas privadas possam transformar
contêineres em pontos de ônibus, podendo utilizar o espaço para publicidade, a fim de oferecer abrigo adequado e
seguro aos usuários do transporte público.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 158/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que informe de quem foi à autorização e quem vai arcar com os
custos da pintura de sinalização realizada no espaço utilizado para aulas de direção de motocicletas, pelas
autoescolas do Município de Descalvado.
- 159/18, solicita a Secretaria de Educação e Cultura informações sobre a reativação da EMEI Prof.º Mario
Franceschini, no Jardim Belém, tendo em vista que o prédio foi fechado para reforma há mais de um ano e, até o
presente momento, não retomou as atividades.
Indicação:
- 631/18, reitera ao Prefeito Municipal pedido de reforço na vigilância dos próprios públicos, através da contratação
de empresa terceirizada, evitando, assim, a ação de vândalos, bem como os gastos da Municipalidade com a
manutenção de seus prédios.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 632/18, reivindica ao Poder Executivo esforços visando firmar parceria com a ETEC Professor Jadyr Salles classe descentralizada Prof.ª Antonia Tenan Schlittler, com o intuito de melhorar os serviços públicos
disponibilizados a população.
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REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 633/18, reitera solicitação ao Prefeito Municipal para que providencie a contratação de bombeiro para o Ginásio
de Esportes “Oswaldo Cardoso”, tendo em vista à segurança dos cidadãos que utilizam aquele espaço, conforme
especifica.
- 634/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que providencie o recapeamento asfáltico da Rua Carlos Pulici,
principalmente nos vãos localizados entre os canteiros, onde os buracos estão atrapalhando a passagem dos
veículos.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 635/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que institui
o Programa Municipal de Incentivo às Indústrias Caseiras no âmbito do Município de Descalvado, com o objetivo
de fomentar as atividades desses pequenos produtores.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 637/18, indica ao Chefe do Poder Executivo o pagamento ou compensação de horas extras dos servidores que
trabalharam no Concurso Público, realizado pela Prefeitura Municipal, como forma de evitar possíveis problemas
com ações jurídicas trabalhistas futuros.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REDAÇÃO FINAL:
- 90/18, que estima a receita em R$ 112.696.926,00 e fixa a despesa do Município de Descalvado para o exercício
financeiro de 2019.
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 103/18, institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado a “Cãominhada”, a ser realizada
anualmente, no mês de dezembro, na forma que especifica e dá outras providências.
- 104/18, autoriza o Poder Executivo a contribuir com a doação de bens ao PROERD – Programa Educacional de
Resistência às Drogas e Violência, na forma que especifica e dá outras providências.
- 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.
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
- 45/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, altera a Lei n.º 4.123, de 30 de outubro de 2.017, que proíbe o
abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouro públicos ou áreas particulares de Descalvado, e
dá outras providências.
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COMUNICADOS
A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 03 de dezembro de 2.018, segunda-feira, com início às 18
horas, conforme prevê o Regimento Interno.
A Câmara Municipal de Descalvado convida toda a população para os eventos:
- Solenidade “Medalha Heróis da Fé”, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, que será realizada no dia
28 de novembro, quarta-feira, a partir das 20h00, na sede deste Legislativo.
- Solenidade “Policial Militar do Ano”, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, que será realizada no dia 03
de dezembro, segunda-feira, após o término da 43ª Sessão Ordinária, na sede deste Legislativo.

