Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
5ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 06 DE MARÇO DE 2.017
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício n.º 06/17, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Stábile, encaminhando
balancete financeiro do mês de fevereiro, do exercício corrente, referente às contas deste
Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 10/17, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais às dotações orçamentárias,
no valor de R$ 92,47, para devolução de sobras financeiras da aplicação de recursos de
convênios com o Estado.
- 11/17, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais às dotações orçamentárias,
no valor de R$ 14.052,11, para devolução de sobras financeiras da aplicação de recursos
de convênios com o Ministério das Cidades.
- 13/07, autoriza o Poder Executivo proceder abertura de crédito adicional especial à
dotação orçamentária, no valor de R$ 28.800,00, para aplicação de recursos provenientes
da Secretaria de Saúdo do Estado para Campanha “Todos contra a Dengue”.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 80/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo 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.
- 81/17, sugere ao Poder Executivo Municipal a construção de ciclovia e pista de
caminhada na Avenida Independência, tendo em vista que a aquela via é muito utilizada
pela população para atividades físicas.
- 82/17, requer ao Prefeito Municipal a adoção das medidas necessárias no sentido de
dotar de iluminação os trevos existentes nos principais acessos ao Município de
Descalvado, em prol da segurança dos que por ali transitam.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações:
- 88/17, indica ao Poder Executivo o calçamento da rotatória existente no cruzamento das
Ruas Cel. Rafael Tobias, Padre Jeremias José Nogueira e Perimetral Cezar Martinelli,
próximo ao bairro Santa Cruz, a fim de sanar os problemas com mato alto que atrapalha a
visão dos motoristas, conforme especifica.

- 89/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo esforços visando a reforma do prédio do
Velório Municipal, incluindo a cobertura na parte externa, objetivando acomodar um número
maior de pessoas naquele local, conforme especifica.
CARLOS CESAR PAIVA:
Requerimento:
- 09/17, requer ao Prefeito Municipal informações referentes ao andamento dos
procedimentos para a liberação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, tendo em
vista que se trata de uma obra de extrema importância para os munícipes.
Indicação:
- 76/17, pede ao Chefe do Poder Executivo que determine, com urgência, a instalação de
redutor de velocidade na Rua das Papoulas, no bairro Parque Morada do Sol, tendo em
vista que veículos trafegam por aquela via em alta velocidade, colocando em risco a vida
de moradores e pedestres.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 84/17, reivindica ao Poder Executivo a aquisição de equipamentos de segurança aos
servidores municipais que trabalham na coleta de lixo, poda de árvores e limpeza pública,
evitando a ocorrência de acidentes, conforme especifica.
- 85/17, solicita ao Prefeito Municipal a reforma e manutenção do local onde funcionava o
“Cine Teatro Estação”, com o objetivo de disponibilizá-lo para realização de eventos,
conforme especifica.
- 86/17, pede ao Chefe do Poder Executivo que promova eventos culturais, como show de
bandas locais, exposições e gastronomia, no espaço da FEPASA, incluindo-os no
calendário de eventos do Município de Descalvado.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Requerimento:
- 11/17, requer à Empresa Realidade Transporte e Turismo Ltda. que disponibilize novos
horários e pontos para o transporte coletivo no bairro Bosque do Tamanduá, com objetivo
de atender a demanda dos moradores daquela região.
Indicação:
- 77/17, solicita ao Prefeito Municipal que determine a limpeza e manutenção da Praça
Pública “Rosa Romantini”, situada no bairro Jardim Colonial, tendo em vista que o mato
tomou conta do local, causando transtornos aos moradores da região.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimentos:
- 13/17, requer ao Chefe do Poder Executivo a publicação dos Jornais Oficiais do Município
de Descalvado em atraso, bem como a atualização do Diário Oficial Eletrônico no site da
Prefeitura Municipal, em cumprimento ao princípio da transparência nos atos da
administração pública.
- 14/17, reivindica ao Poder Executivo informações referentes à implantação do Programa
“Cidade Digital” em Descalvado, visto que sua conquista ocorreu no ano de 2012, porém,
até o presente momento, o programa não está disponível à população.

LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 15/17, solicita à Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto que promova no
Município de Descalvado palestra de incentivo as doações de parte do imposto de renda
aos fundos municipais, através do programa “Educação Fiscal”, conforme especifica.
Indicações:
- 90/17, indica ao Prefeito Municipal que entre em contato com Companhia Paulista de
Força e Luz – CPFL solicitando a implantação do programa “Arborização Mais Segura” no
Município de Descalvado, que tem por objetivo promover a readequação das árvores, sem
causar prejuízos ao meio ambiente e as redes elétricas.
- 91/17, sugere ao Chefe do Poder Executivo o reforço na vigilância dos próprios públicos,
através de contratação de empresa terceirizada, evitando, assim, furtos e depredações do
patrimônio da Municipalidade, consoante aduz.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 78/17, solicita ao Poder Executivo que, juntamente com as secretarias municipais,
determinem horário para a realização de suas audiências públicas no período noturno, a
fim de incentivar a participação popular, de grande importância para o desenvolvimento de
nossa cidade.
- 79/17, indica ao Prefeito Municipal o remanejamento dos pontos de ônibus de nossa
cidade para o início dos quarteirões, próximo as esquinas, com objetivo de melhorar o
trânsito, e, principalmente, oferecer maior segurança no embarque e desembarque de
passageiros.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 73/17, pede ao Poder Executivo que estude a viabilidade de conceder, em comodato,
imóvel para as ONG´s e entidades que ainda não possuem sede própria, com a finalidade
de possibilitar o pleito de recursos financeiros junto a órgãos do Governo.
- 75/17, solicita ao Chefe do Poder Executivo que determine a realização de pintura de
sinalização de solo na Rua Coronel Manoel Leme, defronte o Velório Municipal, objetivando
orientar e disciplinar o trânsito no local.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicações:
- 83/17, requer ao Prefeito do Município, Senhor Antonio Carlos Reschini, através da
Secretaria Municipal de Saúde, a realização da “Semana de Conscientização do Uso
Correto de Medicamentos”, na primeira semana do mês de maio.
- 87/17, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, ações de
iniciativa com o objetivo de implantar na Prefeitura Municipal de Descalvado a certificação
ISO 9001, que trará benefícios para a população e para os servidores públicos municipais.
VAGNER BASTO:
Requerimentos:
- 10/17, requer a Empresa de Telefonia Móvel “Vivo” que, de acordo com as normas e
resoluções da ANATEL, providencie a instalação de antena e/ou infraestrutura adequada,
como forma de solucionar as oscilações de sinal que atingem frequentemente o Município
de Descalvado.

- 12/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que informe o motivo pelo qual os
pagamentos dos tributos/tarifas municipais só podem ser efetuados na Caixa Econômica
Federal e Casas Lotéricas.
Indicação:
- 74/17, solicita ao Prefeito Municipal que determine a construção de um muro no entorno
na EMEI Prof.º Mario Franceschini, no bairro Jardim Belém, em prol da segurança das
crianças e funcionários do local, conforme especifica.
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:
- 09/17, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária do
Poder Executivo, no valor de R$ 378.268,96, para aplicação do saldo remanescente de
exercícios anteriores na aquisição de produtos da merenda escolar para atender alunos da
rede municipal de ensino.
MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 01/17, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, congratula o Capitão da 3ª Cia. do
38º Batalhão da Polícia Militar, Daniel do Amaral Veiga, e a toda equipe de Policiais
Militares de Descalvado, pelo empenho e comprometimento com que trabalham em prol da
segurança da população de nossa cidade.
- 02/17, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o Reverendíssimo
Padre Antonio Carlos de Almeida pelo notável trabalho realizado nos cincos anos à frente
da Paróquia São Sebastião e deseja-lhe sucesso em sua nova jornada a serviço do
sacerdócio.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 13 de março de 2.017, segunda-feira,
com início às 18:00 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

