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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
45ª SESSÃO ORDINÁRIA
(ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO)
PAUTA DA SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício n.º 38/18, subscrito pela Contadora da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o
balancete financeiro do mês de novembro do exercício corrente, referente às contas deste Legislativo – à
disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar.
II – PROJETO DE RESOLUÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 02/18, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, dá nova redação ao §1º do Artigo 150 do Novo
Regimento Interno (Resolução n.º 01/2018), mantendo-se inalterados o Caput do Art. 150, bem como o seu §2º,
dispondo sobre a votação das moções, conforme especifica.
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 651/18, pede ao Prefeito Municipal a aquisição e distribuição gratuita de cadeiras de rodas motorizadas, camas
hospitalares, muletas e andadores novos à população de baixa renda que necessita desses equipamentos.
- 652/18, solicita à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize lanches e sucos para pacientes que realizam
tratamento, consultas ou exames médicos em outras cidades, visto que muitos cidadãos não têm condições
financeiras para custear despesas com alimentação.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 653/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que realize Audiência Pública convidando os empresários da
cidade que alugam “caçambas”, bem como representantes do Ministério Público, com intuito de discutir a questão
do recolhimento e destinação dos resíduos sólidos.
- 554/18, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, a adoção de medidas urgentes para o
desentupimento e manutenção dos bueiros, haja vista que, com as fortes chuvas, diversos pontos da cidade ficam
alagados, podendo causar danos à população.
DANIEL BERTINI:
Indicação:
- 555/18, indica ao Secretário de Saúde, Sr. Wander Bonelli, que estude a possibilidade de implantar o Sistema de
Práticas Integrativas e Complementares na rede pública municipal de saúde, através do Sistema Único de Saúde
– SUS, como forma de oferecer tratamento alternativo gratuito aos cidadãos.
DEBORA CABRAL:
Requerimentos:
- 163/18, reivindica ao Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, Senhor Sidnei
Aparecido Pizza, que envie a esta Casa de Leis o cronograma de atendimento do Pronto Socorro Municipal,
contendo a escala com nome e horário dos médicos que prestarão o serviço no mês de dezembro de 2018.
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- 164/18, requer ao Presidente da República, Exmo. Sr. Michel Temer, a revogação do Decreto n.º 9246/2017, que
concede o indulto de natal às pessoas condenadas, como forma de contribuir para a erradicação da impunidade
em nosso País.
- 165/18, solicita ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Exmo. Sr. Dias Toffoli, que submeta aos Ministros
do STF manifestação contraria ao Decreto n.º 9246/2017, que concede o indulto de natal às pessoas condenadas
e favorável ao ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pela Procuradoria Geral da República, uma vez
que esta é a opinião da maioria dos brasileiros.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento:
- 166/18, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que envie os documentos
comprobatórios, informando onde foi utilizado o valor de R$ 1.093.524,86, referente ao duodécimo devolvido pela
Câmara Municipal à Prefeitura no ano de 2017.
Indicação:
- 656/18, indica ao Poder Executivo a instalação de uma unidade especializada para atendimentos de demanda
espontânea a mulheres, oferecendo serviços de saúde, assistência social, jurídico, dentre outros, conforme
especifica.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 657/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine a construção de cobertura externa na Unidade de
Saúde “Vital Brazil”, situada na região central da cidade, em prol da população que fica exposta às condições do
tempo, enquanto aguardam a abertura do posto.
- 658/18, reivindica ao Prefeito Municipal a aquisição de um veículo utilitário tipo “van”, para o transporte seguro e
confortável de pacientes que se deslocam em busca de tratamento médico em cidades da região.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 659/18, pede ao Chefe do Poder Executivo, Sr Antonio Carlos Reschini, que estude a possibilidade de se
implantar o sistema “Disk Lixo” no Município de Descalvado, a fim de acolher denúncias de despejos irregulares de
resíduos e entulhos.
VAGNER BASTO:
Requerimentos:
- 168/18, requer ao Prefeito Municipal que, no tempestivo prazo legal, preste informações no tocante ao acordo
firmado entre a Municipalidade e a Empresa CGR Guatapará, referente à dívida no valor de R$1.600.00,00, que
perdura desde o ano de 2016, na forma que especifica.
- 169/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de Educação e Cultura que informem quais são os
servidores que não estão em conformidade com a Lei 3.886, de 28 de novembro de 2014, que dispõe sobre o
Plano de Carreira e Remuneração aos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de
Descalvado.
- 170/18, reivindica ao Poder Executivo informações sobre planejamento visando o aumento de subvenção para a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, tendo em vista o importante e primordial atendimento
que o hospital presta aos cidadãos.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
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ORDEM DO DIA
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM SEGUNDO
TURNO:
- 01/18, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, insere Inciso, Alíneas e Parágrafo Único ao Artigo 110 da
Lei Orgânica, que dispõe sobre os direitos dos servidores públicos.
MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 14/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta imorredouros agradecimentos ao 3º Sargento
Valter Luis Danielli, mais conhecido como “Neguinho Bombeiro”, pelos 22 anos de dedicação à carreira militar, prestando
relevantes serviços a toda população.
- 28/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta efusivas congratulações ao Capitão da
Reserva Militar, Sr. Irineu Francisco Guandalini, pelos relevantes serviços prestados às Forças Armadas e,
principalmente, pelos trabalhos sociais desenvolvidos em sua trajetória militar, conforme especifica.
- 29/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o músico descalvadense Rodrigo Monzani pelo trabalho
social que realiza em diversos eventos beneficentes, levando emoção e alegria ao público através da arte, além de
demonstrar empenho e carinho em prol dos cidadãos descalvadenses.
VETO INTEGRAL A SER APRECIADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- Veto integral ao Projeto de Lei n.º 38/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, que dá nova redação
ao Inciso I do Artigo 120, e à Alínea “a”, do Inciso I, do §1º, do Artigo 120 da Lei n.º 3.390, de 15 de dezembro de
2010, que aprova o Código Tributário do Município de Descalvado, que versa sobre a isenção do Imposto Predial
e Territorial Urbano – IPTU.
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
- 110/18, dispõe sobre a abertura de vaga para o emprego de provimento efetivo de Procurador Jurídico Municipal.
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA
Após a votação das proposituras, será realizada a eleição para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1º
Secretário e 2º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Descalvado para o biênio 2019/2020.
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COMUNICADOS
* A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 04 de fevereiro de 2.019, segunda-feira, com início às 18
horas, conforme prevê o Regimento Interno.
* Este Poder Legislativo deseja a todos(as), de coração, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

