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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
44ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
- Convite da EMEF “Padre Orestes Ladeira” e dos Formandos do 9º ano de 2017 para a
Celebração Ecumênica que será realizada no dia 05 de dezembro às 18h30min, na própria
Escola e Solenidade de Colação de Grau a se realizar no dia 11 de dezembro, às 19:00
horas, no Espaço Alternativo da Câmara Municipal;
- Ofício da EMEF “Professor Andrelino Casare” e dos Alunos do 9º ano, convidando para a
Formatura que será realizada no dia 13 de dezembro, às 18h30min, na Quadra Esportiva
da Escola;
- A Câmara Municipal de Descalvado convida a todos para participarem da sessão para
entrega da Moção de Congratulação n.º 25/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco, ao Professor Dr. Antonio Guilherme Machado de Castro, que será realizada no
dia 13 de dezembro de 2017, quarta-feira, com início às 19h30min, na Sede do Poder
Legislativo;
- A Câmara Municipal de Descalvado convida a todos para participarem das Sessões
Solenes que serão realizadas nos dias 06 e 07 de dezembro, com início às 19:00 horas,
para entrega do Título de Cidadão Honorário de Descalvado aos Ilustríssimos Senhores:
Luiz Carlos Motta; Dr. Antonio Carlos B. Baldin; Bernard Pouloux; Davi Robison Fonseca
Batista; Maria Teresa Agnolon; Alex Sander Turek Machado; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
João Batista dos Reis e Dr. Rafael Pinheiro Guarisco.
II – PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 67/17, dispõe sobre a Campanha denominada “Emplaca Descalvado”;
- 68/17, dispõe sobre fusão, afetação e concessão de direito de uso de bens imóveis
pertencentes ao patrimônio público municipal para a empresa Expresso Descalvado LTDA.,
na forma que especifica e dá outras providências.
III – PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 26/17, de autoria do Vereador Vagner Basto, dá nova redação ao parágrafo único do
artigo 2º 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, a fim de
assegurar o reajuste anual do valor do auxílio alimentação.
IV – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 14/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, institui o Projeto “Câmara
Visita”, na forma que especifica.
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V – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 29/17, de autoria do Vereador Daniel Bertini, congratula a Empresa Agrindus por sagrarse campeã na “categoria leite” entre os destaques de pecuária, no prêmio “As Melhores da
Dinheiro Rural 2017”, realizado pela revista Dinheiro Rural em parceria com o Conselho
Científico para Agricultura e o Instituto de Marketing em Agribusiness, enaltecendo e
honrando o nome de Descalvado no cenário nacional.
VI – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 759/17, reivindica ao Prefeito Municipal que entre em contato com a Agência local da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios, objetivando disponibilizar caixas
de correios em pontos estratégicos do Município, de modo a facilitar o uso desse serviço
aos moradores de bairros distantes do centro da cidade;
- 760/17, indica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que disponibilize
um “vale farmácia” para pacientes com câncer, como forma de amparar essas pessoas que
despendem de valores elevados com medicamentos durante o tratamento da doença;
- 761/17, pede ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a implantação de sinalização, guard
rail (grades de proteção), sonorizadores e outros dispositivos de segurança na Estrada
Municipal “Guilherme Scatena”, nas proximidades da “Curva da Batalha” assim como nas
adjacências do “Assentamento 21 de Dezembro”, para segurança dos motoristas que por lá
circulam.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 762/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo a venda, nos termos da legislação
vigente, de áreas de propriedade da Prefeitura Municipal, consideradas inservíveis à
administração pública, objetivando arrecadar recursos a serem revertidos em benefício da
população.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 763/17, reitera solicitação ao Chefe do Poder Executivo, Antonio Carlos Reschini, para
reativação do Matadouro Municipal, tendo em vista que nossa cidade necessita de um
estabelecimento para corte e suprimento de carne à população.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 764/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de adolescentes,
jovens e idosos pelas empresas prestadoras de serviços a órgãos da administração pública
municipal, e dá outras providências.
- 765/17, requer ao Prefeito Municipal sejam tomadas providências urgentes no tocante ao
prédio e instalações da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto de Descalvado, haja vista
que o local está se deteriorando devido a ação do tempo, causando prejuízos aos cofres
públicos.
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DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Requerimentos:
- 129/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que informe quais medidas estão sendo
tomadas para que aconteça de forma satisfatória, para o próximo ano, a fiscalização contra
o abandono e maus tratos de animais domésticos ou domesticados, bem como campanhas
propostas por este Legislativo, porquanto esta Casa Legislativa aprovou matérias nesse
sentido;
- 130/17, reivindica à Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – INTERVIAS
seja agendada reunião para tratar da implantação de trevo na SP-215, defronte do acesso
ao
Distrito
Industrial
"Cosmo
Fuzaro",
no
Bairro Butiá, objetivando oferecer maior segurança aos motoristas que transitam naquela
rodovia.
Indicação:
- 766/17, pede ao Chefe do Poder Executivo que, assim como o Diário Oficial da União, o
Município disponibilize o Jornal Oficial de Descalvado on-line, com o objetivo de garantir
agilidade no processo de publicação e, ainda, economia aos cofres públicos.

LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 767/17, reitera pedido ao Poder Executivo para que estude a possibilidade de firmar
parceria com as Empresas de Telefonia Móvel Vivo, Claro, Tim e Nextel, para envio
gratuito de SMS à população de Descalvado, com mensagens de conscientização sobre o
combate à Dengue, a exemplo do que foi realizado no Município de Porto Ferreira/SP;
- 768/17, reitera pedido à Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A –
INTERVIAS para que forneça a Descalvado raspas de asfalto, com a finalidade de
proceder a melhorias em diversas ruas do Bairro Jardim do Lago que ainda não possuem
asfaltamento.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Requerimento:
131/17, requer ao Poder Executivo explicações quanto ao assunto que vem sendo
divulgado na internet relativo à privatização dos serviços de água e esgoto no Município,
tendo em vista que o atual serviço prestado pela SEMARH atende adequadamente a
população a preços moderados, conforme especifica.
Indicações:
- 769/17, indica à Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a pintura de faixas de
pedestres no cruzamento da Rua Bezerra Paes com a Avenida Guerino-Oswaldo, haja
vista que o constante fluxo de veículos prejudica a circulação de pedestres;
- 770/17, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo para que seja implantado redutor de
velocidade em toda extensão da Avenida Independência, principalmente nas proximidades
da Escola SESI, visando disciplinar o trânsito naquele local, conforme especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 771/17, reivindica à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que, juntamente com a
coordenação do Projeto Criança, promova ações no Bosque do Tamanduá , objetivando
propagar o projeto naquele bairro e incentivar os jovens a participarem das atividades, com
o propósito de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que lá residem.
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REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicação:
- 772/17, requer ao Chefe do Poder Executivo sejam tomadas medidas urgentes com
relação aos pombos no telhado da Escola Caic “Dr. Cid Muniz Barreto”, tendo em vista que
o local está cheio de ninhos, podendo causar sérios problemas de saúde aos servidores e
alunos que frequentam o local.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 773/17, indica ao Diretor Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, Professor Marcos
Roberto Biazolli, a realização de cadastro de Descalvado no Programa “Dojo Social”, da
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo, visando o
recebimento de Tatames para a prática de várias modalidades esportivas em nosso
Município.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 132/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que, no
tempestivo prazo legal, seja enviado a este Legislativo informações e documentos
referentes à Frota de Veículos do Município, consoante aduz.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.

ORDEM DO DIA
ORÇAMENTO IMPOSITIVO - EMENDA CIDADÃ:
Emendas Impositivas ao Projeto de Lei nº 59/17, de autoria do Poder Executivo, que estima
a receita em R$ 104.000.000,00 e fixa a despesa do Município de Descalvado para o
exercício financeiro de 2018 (Lei Orçamentária Anual – L.O.A.). Ressalta-se que todos os
vereadores apresentaram emendas à Lei Orçamentária para 2018.
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 11 de dezembro de 2017.

-

Estando o projeto em redação final, só será permitida a discussão sobre o texto, não
mais sobre o mérito.
EMENDAS AO PROJETO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES:

Emendas modificativas de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, ao Projeto de
Lei do Poder Executivo n.º 60/17, que autoriza o Poder Executivo Municipal conceder
auxílios e subvenções sociais às entidades estabelecidas no Município, na forma que
especifica e dá outras providências.
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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 11 de dezembro de 2017.
-

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

PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 63/17, dispõe sobre prorrogação de prazo para cumprimento de obrigações pela empresa
M. S. Comércio de Adubos Orgânico e Transportes LTDA. – ME.

PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO PODER LEGISLATIVO EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:

- 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.

MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 25/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o Professor Dr.
Antonio Guilherme Machado de Castro pela imensurável contribuição à avicultura brasileira
e por ser uma das 100 personalidades mais influentes da avicultura de nosso País,
consoante aduz.
- 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, manifesta 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.
COMUNICADO
- A última Sessão Ordinária será realizada no dia 11 de dezembro de 2.017, segunda-feira,
com início às 18 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

