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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
43ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
- Ofício n.º 150/2017, enviado pelo Secretário de Finanças, Senhor Geraldo Magela encaminhando o Balancete
da Receita e Balancete de Despesa referentes ao mês de outubro de 2017; Diário de Empenhos referente ao
mês de outubro de 2017; e PREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária, modelos 1, anexo
1,2,3,4,5 e 6, relativo ao 5º bimestre de 2017;
- Convite da EMEF Caic “Dr. Muniz Barreto, para Missa em Ação de Graças, que será realizada na
Comunidade Cristo Rei no dia 05 de dezembro às 19h30min e Sessão Solene de Colação de Grau, a se
realizar no Salão Amarelinho, no dia 12 de dezembro às 19h30min;
- Convite da EMEF “Professora Edna Maria do Amaral Marini”, para o Culto Ecumênico que será realizado nas
dependências da EMEF “Professora Edna Maria do Amaral Marini” no dia 05 de dezembro de 2017, às 18:00
horas, e Sessão Solene de Colação de Grau a se realizar no Salão Amarelinho na data de 15 de novembro
19h30min.
II – PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 63/17, dispõe sobre prorrogação de prazo para cumprimento de obrigações pela empresa M. S. Comércio de
Adubos Orgânico e Transportes LTDA. – ME;
- 66/17, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio à APAE – Associação de Pais e Amigos Excepcionais de
Descalvado, na forma de Termo de Colaboração.
III – PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 25/17, de autoria do Vereador Daniel Bertini, dispõe sobre a disponibilização, no site da Prefeitura Municipal
de Descalvado, dos Decretos expedidos pelo Poder Executivo.
IV – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO PODER LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 24/17, de autoria do Vereador Diego Rodrigues da Silva, dá nova redação ao Inciso VII do Artigo 25 da Lei
Completar n.º 4.036, de 14 de julho de 2016, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no
município de Descalvado e dá outras providências, a fim de incluir, dentre as obrigações do loteador, a
construção de calçada ou passeio em toda extensão das vias públicas.
V – MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 27/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula o Nobre Edil Argeu Donizetti Reschini
pela brilhante iniciativa de realizar as manutenções necessárias na Praça Rosa Romantini, no Bairro Jardim
Colonial, demonstrando um verdadeiro ato de cidadania que fez despertar nos demais vereadores o desejo de
cuidar pessoalmente de outros locais públicos;
- 28/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifestando efusivas congratulações ao
Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e Deputado Federal Arnaldo Jardim, por ter
sido eleito para a Presidência do PPS – Partido Popular Socialista, conforme especifica.
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VI – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 744/17, solicita ao Prefeito Municipal que realize um “torneio de pipas” entre os bairros da cidade,
aproveitando para fazer, também, uma “campanha de prevenção”, na qual serão abordados temas como os
perigos do cerol, e, ainda, sugere que o referido evento seja inserido na “Semana Educativa – Pipas Sem
Cortantes”, que consta do calendário da cidade no mês de agosto, conforme especifica.
- 745/17, indica ao Prefeito Municipal que forneça aos familiares ou visitantes que se deslocam para fazer
visitas a parentes presos, um auxílio transporte, visando conservar seus laços familiares e manter a
humanização para com os detentos, que é essencial para sua recuperação.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Requerimento:
- 746/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que estude a melhor forma de oferecer espaço coberto e com
assentos para os pacientes que aguardam transporte da Prefeitura para realizar consultas ou exames em
outras cidades, pois hoje as pessoas ficam expostas às intempéries.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 127/17, pede à COMUTRAN - Comissão Municipal de Trânsito que informe os motivos pelos quais os
pedidos, que tratam de colocação de redutores de velocidade em diversos pontos da cidade, foram negados,
haja vista que as negativas foram respondidas sem argumentos, conforme especifica.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 747/17, reivindica ao Poder Executivo que estude a possibilidade de estender os horários de todas as
Creches Municipais até às 20:00 horas, visando atender as necessidades de diversas famílias que não têm
com quem deixar os filhos e cumprem horários diferenciados no trabalho.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicações:
- 748/17, solicita ao Poder Executivo a aquisição de uma máquina capinadeira para meio fio, ideal para capina
dos mais diversos tipos de pavimento, inclusive os que são irregulares, visando facilitar a execução dos
serviços de manutenção das vias públicas;
- 749/17, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, esforços para aquisição de
maquinário para asfaltamento, sendo uma máquina de rolo compactador, uma pá carregadeira, uma máquina
acabadora de asfalto e um caminhão prancha para o transporte das máquinas e equipamentos.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 750/17, requer ao Prefeito Municipal que inscreva o Município no “PEQ - Programa Estadual de Qualificação
Profissional”, o qual tem por objetivo qualificar os jovens objetivando aumentar suas chances de inserção no
competitivo mercado de trabalho, com cursos gratuitos em diversas áreas, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Requerimento:
128/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo que informe o andamento dos preparativos para o cumprimento
da Lei 4.114, de agosto de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação relativa a débitos
pendentes em boletos/carnês de cobrança de tributos do Município de Descalvado/SP e sobre a declaração de
quitação anual dos débitos municipais.
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Indicação:
751/17, pede ao Prefeito Municipal que entre em contato com a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL,
para colocação dos braços de iluminação, bem como a colocação e ligação das lâmpadas na Rua Ângelo
Cerantola, no Bairro Jardim São Francisco, mais conhecida como rua da pedreira, pois a escuridão do local
provoca medo e insegurança aos moradores.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 752/17, requer ao Prefeito Municipal que, juntamente com o Secretário de Educação e Cultura, Senhor Marco
Antonio Prata, estude a disponibilidade de oferecer ônibus, gratuitamente, para os alunos que irão prestar o
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio no ano de 2018, bem como que sejam oferecidos lanches e sucos
durante a viagem, haja vista a importância do exame para o futuro dos jovens;
- 753/17, reivindica à Secretaria de Saúde do Município seja realizada nebulização e dedetização na cidade
com maior frequência, tendo em vista que as baratas são a maior fonte de alimento dos escorpiões, e
atualmente há inúmeros casos de aparição desse animal peçonhento. Pede, também, seja dada ampla
publicidade do local onde é possível encontrar o soro antiescorpiônico, pois em caso de picada, o atendimento
precisa ser prestado em até 2 horas.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 754/17, solicita ao Prefeito Municipal a preservação da área de proteção ambiental no Bairro Ricardo César,
defronte da Rua Arlindo Horácio Gabrielli, como forma de evitar a proliferação de animais e, ainda, oferecer
maior segurança aos moradores daquela região, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 755/17, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, seja realizado levantamento de
todos os bens móveis inservíveis pertencentes ao Patrimônio Público, visando à doação para Entidades
Filantrópicas legalizadas neste Município, conforme prevê a Lei n.º 3.707, de 18 de julho de 2013.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 756/17, indica ao Prefeito que, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura do Município, notifique a
Diretoria de Ensino e a Secretaria de Educação do Estado, quanto ao mal estado de conservação da Biblioteca
Comunitária Zilah Hildebrand de Lima Mussolini, localizada nas dependências da E.E. José Ferreira da Silva,
na forma que especifica.
- 757/17, requer ao Poder Executivo que notifique a empresa que forneceu as lousas digitais para que realize
manutenção e conserto, bem como que realize treinamento para os professores utilizarem os equipamentos da
melhor forma possível, conforme especifica.
- 758/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de se calcular novo valor de REPIS Regime Especial de Piso Salarial para as empresas, pois atualmente existe a perda do Simples Nacional, o que
aumenta ainda mais os encargos fiscais e trabalhistas da empresa, sendo um grande obstáculo para as
empresas quando se trata da contratação de novos funcionários.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
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ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 58/17, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária no valor de R$ 3.817,88
objetivando a restituição ao órgão concessor da verba orçamentária;
- 61A/17, altera dispositivo e anexos da Lei Municipal nº 3.530, de 08 de novembro de 2.011, que instituiu a
gratificação por desempenho para os integrantes do quadro do magistério;
- 62/17, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais às dotações orçamentárias que especifica.
- 65/17, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$60.000, para
aquisição de aparelho de anestesia para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado.
PROJETOS DE LEI DO PODER LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 22/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dispõe sobre a proibição de acesso de crianças e
adolescentes à exposição artística ou cultural com teor pornográfico, realizada em espaço público no Município
de Descalvado, na forma que especifica;
- 23/17, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, dispõe sobre o agendamento de consultas por telefone
às pessoas idosas e/ou portadoras de deficiência, nas unidades de saúde do Município.
PROJETOS DE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 10/17, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, concede Título de Cidadão Honorário de Descalvado
ao Doutor Antonio Carlos Bortolini Baldin.
- 11/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, concede Título de Cidadão Honorário de
Descalvado ao Senhor Davi Robison Fonseca Batista;
- 12/17, de autoria do Vereador Argeu Donizetti Reschini, concede Título de Cidadã Honorária de Descalvado à
Senhora Maria Teresa Agnolon.
MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 22/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, congratula o Cabo PM José Edmir Valentim pelos
07 anos de serviços prestados, com louvor e dedicação ímpar, à frente do PROERD - Programa Educacional
de Resistência às Drogas e à Violência, em benefício da coletividade em geral;
- 24/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula efusivamente a Associação
Descalvadense de Apoio aos Portadores de Câncer – FÊNIX, em reconhecimento aos 10 anos de relevantes
serviços prestados às pessoas com câncer. Também, cumprimenta o seu Presidente, Célio Figueira da Costa,
bem como a todos(as) que compõem a sua Diretoria Executiva, o Grupo de Voluntárias, o Conselho Fiscal e as
Assessorias pelo inenarrável e indelével trabalho realizado em benefício dos doentes, conforme especifica.
- 26/17, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula a Assembleia de Deus Vitória em Cristo,
liderada pelo Pastor Silas Malafaia, pelo Projeto Josué, cujo objetivo é fazer a diferença nas comunidades,
ajudando famílias carentes a restaurarem suas casas, além de melhorias em escolas e limpeza de vias
públicas, conforme especifica;
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 04 de dezembro de 2.017, segunda-feira, com início às 18
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

