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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
45ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2.017
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
- Ofício n.º 58/2017, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile, encaminhando o
Balancete Financeiro deste Legislativo, relativo ao mês de novembro do corrente exercício – à disposição dos
Senhores Vereadores e a quem possa interessar;
- 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;
II – PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 27/17, de autoria da Comissão de Orçamento e Finanças, dispõe sobre recomposição dos subsídios dos
Secretários Municipais de Descalvado, na forma que especifica.
III – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 15/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, dispõe sobre instituição do “Grupo de Estudos de
Desenvolvimento Econômico Local” a âmbito da Câmara Municipal de Descalvado, conforme especifica.
IV – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 30/17, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula a equipe de basquete da SELT – Secretaria de
Esporte, Lazer e Turismo / SPA Água Santa pela conquista do vice-campeonato na categoria S-10 Copa
Difusão de Basquete 2017 que aconteceu na cidade de São José do Rio Pardo no dia 3 de dezembro,
conforme especifica.
V – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 774/17, pede ao Chefe do Executivo medidas para instalação de aquecedores na piscina grande ou pequena do
Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, objetivando possibilitar a prática de exercícios aos integrantes da
Academia da 3ª idade nos dias frios. Caso não seja possível, sugere a construção de uma nova piscina com sistema
de aquecimento e toda estrutura necessária para esse fim.
- 775/17, pede ao Prefeito Municipal dotação orçamentária visando criar o Centro de Referência à Mulher e,
também, um abrigo para acolher mulheres vítimas de violência, com o objetivo de que possam recuperar sua
autonomia e autoestima.
- 776/17, solicita ao Excelentíssimo Prefeito Municipal que determine, com urgência, a limpeza e manutenção
dos banheiros da Praça “Luiz Celso Antonio”. Ainda, pede que tais banheiros sejam abertos somente nos
horários de funcionamento daquele logradouro, a fim de evitar sua depredação.
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ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 777/17, reivindica ao Poder Executivo que disponibilize bebedouro de água gelada nas escolas da rede
municipal que ainda não dispõem do equipamento, para que nos dias mais quentes os alunos possam
consumir água em temperatura agradável, conforme especifica.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 778/17, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que tome medidas a fim de ser dada
continuidade na construção de muro de arrimo da Avenida das Flores no Bairro Morada do Sol e ainda que
proceda com a limpeza e manutenção no local da parte que ainda não foi construída, conforme abaixo.
- 779/17, reitera solicitação ao Prefeito Municipal requerendo a execução dos serviços de infraestrutura e
pavimentação da 2ª via da Rua Mário Bonitatibus, que dá acesso ao Parque Morada do Sol, em prol dos
cidadãos que transitam naquela via, conforme especifica.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 780/17, indica ao Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria de Saúde, elaborem projeto para que os
profissionais da saúde passem a realizar visitas frequentes nas Comunidades Agrárias do Município, a fim de
orientar as famílias com relação a doenças e epidemias, conforme especifica.
- 781/17, requer ao Prefeito Municipal melhorias para o transporte até as Comunidades Agrárias de nossa
cidade, haja vista que os cidadãos que residem nessas regiões não dispõem desse importante serviço;
- 782/17, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo para que estude a possibilidade de elevar a referência
salarial do cargo efetivo de monitor de creche, tendo em vista a relevância dos serviços prestados por tais
servidores, conforme especifica.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicações:
- 783/17, reitera pedido ao Executivo Municipal para que proceda a construção de um novo Distrito Industrial
em nosso município, em local estratégico com toda a infraestrutura necessária, para acomodar novas e,
também, para abrigar os empresários que tem interesse em ampliar suas atividades gerando mais empregos a
nosso município.
- 784/17, reitera solicitação ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini que disponibilize
atendimento odontológico noturno no Centro Odontológico Municipal – “Dr. Alfeo Todescan” conforme
especifica.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 785/17, indica ao Prefeito Municipal que proceda alteração na Lei n.º 3.904 de 2015, a qual institui o
Programa de Auxílio Transporte para Cursos Profissionalizantes, Universitários e Pré-vestibulares para que
seja disponibilizado também no mês de julho, e, ainda, seja estendido o prazo para solicitação do auxílio,
conforme especifica.
- 786/17, reitera indicação ao Chefe do Poder Executivo para que sejam realizadas melhorias na iluminação da
Quadra Poliesportiva localizada nas dependências da EMEF Prof.ª Dirce Sartori Serpentino, no Bairro Jardim
Albertina, objetivando oferecer um local adequado para prática de esportes a toda população daquela região.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Indicações:
- 787/17, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo para que, por meio da Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, determine os serviços de infraestrutura urbana nas Ruas João
Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João Donizetti Trombini, Irmã Tereza Stafuzza e Clóvis
Alvares Ferreira Junior localizadas no Bairro Jardim do Lago, conforme especifica.
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- 788/17, reitera reivindicação ao Poder Executivo para que promova, com urgência, a doação de área lindeira
à Orgolabs para ela mesma, visto que a empresa anseia expandir suas atividades em nossa cidade,
contribuindo para a geração de mais empregos e renda e, ainda, robustecer a arrecadação de impostos.
- 789/17, indica ao Prefeito Municipal que, junto aos Fundos Municipais que recebem doações de parte do IR –
Imposto de Renda, por meio do programa “Educação Fiscal”, elaborem divulgação dos projetos e/ou ações que
foram desenvolvidos com esses valores como forma de incentivar mais cidadãos a realizarem a doação no ano
de 2018.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 790/17, requer ao Executivo que realize a contratação de mais um profissional de fisioterapia, e, ainda, que
proceda o credenciamento de mais Clínicas de Fisioterapia na Rede Municipal de Saúde, com o objetivo de
atender a demanda da cidade, haja vista que a ausência de profissionais compromete a saúde dos cidadãos
que necessitam desse tipo de tratamento.
- 791/17, sugere ao Prefeito Municipal que, em conjunto com a Secretaria de Educação e Cultura, entre em
contato com a Secretaria de Educação do Estado a fim de solicitar-lhe medidas para construção de Escola de
Ensino Fundamental para atender a comunidade do Bairro Tamanduá, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 792/17, indica ao Prefeito Municipal que, junto à secretaria competente, deem ampla publicidade do
cronograma de limpeza das vias e recolhimento de entulhos para que os cidadãos possam acompanhar a
prestação dos serviços públicos e se organizar para as retiradas, a exemplo do trabalho que vem sendo
realizado recentemente.
VAGNER BASTO:
Indicação:
- 793/17, requer ao Poder Executivo que proceda aos serviços de recapeamento asfáltico na Rua Nicolau
Antonio Lobo, nas proximidades do n.º 112, pois o local está muito danificado, causando transtorno aos
moradores e motoristas que passam pela via, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEIS DO PODER EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REDAÇÃO
FINAL:
- 59/17, estima receita e fixa despesa do Município de Descalvado para o exercício financeiro de 2018;
- 60/17, autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílios e subvenções sociais às Entidades
estabelecidas no município, na forma que especifica e dá outras providências.
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 70/17, autoriza o Poder Executivo a conceder abono, excepcionalmente, neste mês de dezembro de 2017 aos
Servidores Públicos Municipais.
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PROJETO DE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 14/17, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, institui o Projeto “Câmara Visita”, na forma que
especifica.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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;
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 05 de fevereiro de 2.018, 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!

