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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
6 SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 15/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor de R$ 30.598,17,
para aquisição de equipamentos para Divisão de Supervisão de Projetos e Obras Públicas.
- 16/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor de R$ 2,17, para
devolução de saldo de recursos não aplicados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social , no
prazo que se findou em 31 de janeiro de 2018 (Convênio Estadual – Proteção Social Especial).
- 17/18, autoriza o Município de Descalvado a celebrar convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da
Educação – FDE, objetivando a gestão de Atas de Registro de Preços.
- 19/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 16,41, visando abranger a Divisão
de Educação e Cultura, tendo por especial motivo a devolução do saldo de recursos não aplicados no prazo
que findou em 31/01/2017 (Convênio Estadual – Merenda Escolar).
- 20/18, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais, no valor de R$20.565,78, visando abranger a
Divisão de Esportes, Lazer e Turismo, voltado à devolução de recursos não aplicados do Convênio do Centro
de Convivência Turística;
- 21/18, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais, no valor de R$250.000,00, visando abranger a
Divisão de Supervisão de Projetos e Obras Públicas, voltado a compra de equipamentos com recursos de
superávit financeiro de exercícios anteriores;
- 22/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 145.057,66, visando abranger a
Secretaria de Educação e Cultura, voltado à aplicação de saldos de exercícios anteriores.
II – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/18, de autoria do Vereador Sebastião José Ricci, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado
ao empresário Ricardo Uemura Kunimi.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 69/18, solicita ao Prefeito Municipal a implantação de uma “Creche do Idoso”, contendo atendimento médico,
entretenimento, dentre outras atividades sadias e necessárias para manter a qualidade de vida na terceira
idade.
- 70/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade da instituição da Guarda Mirim no
município de Descalvado, com objetivo de preparar e motivar jovens para a prática do bem, da ordem e
cidadania, conforme especifica.
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- 71/18, pede ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que estude a viabilidade de implantar, em
Descalvado, uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em prol da saúde de toda
população, conforme especifica.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 72/18, requer ao Prefeito Municipal que substitua, no perímetro urbano, todos os postes de madeira pelos de
concreto, visando oferecer maior segurança e, também, padronizar o posteamento da cidade.
- 73/18, pede ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – SEMARH realize os procedimentos necessários para realização da “Feira da Barganha”,
conforme realizada em anos anteriores, favorecendo a população e, também, as entidades assistenciais que
podem montar barracas para venda de alimentação aos visitantes.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 16/18, requer ao Departamento de Estradas e Rodagem – DER/SP que proceda o prolongamento do
acostamento da Rodovia SP 215, no trecho que interliga Descalvado a cidade de São Carlos, logo após o
trevo, pois devido ao fluxo intenso de veículos, os motoristas sentem insegurança de transitar e fazer as
conversões.
Indicações:
- 74/18, requer ao Secretário de Educação e Cultura que estude a possibilidade de colocar proteção nas
laterais do corredor de entrada e saída da EMEI “Paulo Roberto Jordão”, a fim de proteger os alunos nos dias
de fortes chuvas ou sol intenso. Pede, ainda, que seja finalizada a cobertura do pátio da escola, como forma de
oferecer um local adequado e seguro para os alunos e funcionários, conforme especifica.
- 75/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que faça adesão ao Programa do Governo Federal, intitulado
“Aluguel Social”, com objetivo de ajudar famílias em situação de risco permanente, situações de extrema
pobreza, situações de catástrofes naturais, dentre outros, na forma que especifica.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimentos:
- 17/18, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, esclarecimentos sobre a instalação
do Programa “Cidade Digital” em Descalvado, tendo em vista os inúmeros benefícios que serão oferecidos à
população.
- 18/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que encaminhe a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal,
cronograma pormenorizado de cumprimento das emendas impositivas inseridas na Lei Orçamentária Anual –
LOA/2018, por meio da “Emenda Cidadã”, contendo data de início e término de cada item.
- 20/18, requer ao Prefeito Municipal que, no tempestivo prazo legal, informe a esta Casa de Leis quais
providências a atual administração tomou e quais pretende tomar com o intuito de regularizar o loteamento
Chácara Pantanal, bem como resolver os problemas de infraestrutura existentes no local, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Indicações:
- 76/18, reivindica a COMUTRAN - Comissão Municipal de Trânsito estudos no sentido de voltar à mão dupla
de direção na Rua Paula Carvalho ou inverter sua direção, tendo em vista que, por tratar-se da via de mais fácil
acesso ao hospital, os motoristas das ambulâncias são obrigados a transitar na contramão para socorrer os
pacientes com rapidez, conforme especifica.
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- 77/18, requer ao Chefe do Poder Executivo que ceda um local adequado para instalação de um espaço de
treinamento de tiro em nossa cidade, intitulado “Centro de Treinamento para Preservação da Vida” que será
liderado pelo Comandante da Polícia Militar, Capitão Daniel do Amaral Veiga, tendo em vista sua
disponibilidade e preparo para treinar os policiais com todo equipamento cedido pela Polícia Militar, conforme
especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 78/18, solicita a COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito que estude a viabilidade de tornar mão única
de direção a Rua Humberto Gabrielli, no trecho entre as Ruas Cel. Arthur Whitacker e Dr. Anastácio Viana, com
objetivo de melhorar o trânsito de veículos no local, conforme especifica.
-79/18, indica ao Prefeito Municipal que elabore, junto ao Secretário de Saúde, o programa “Medicamento
Solidário”, com ações que visem incentivar os cidadãos a doarem os remédios que não estão sendo mais
utilizados, evitando desperdício e beneficiando cidadãos de baixa renda, na forma que especifica.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 80/18, indica ao Chefe do Poder Executivo que providencie cobertura externa na Unidade de Saúde da
Família “José Ignácio Alonso”, no bairro Alto da Boa Vista, tendo em vista que a população que aguarda a
abertura do postinho fica exposta ao sol forte ou chuva, na forma que especifica.
- 81/18, indica ao Prefeito Municipal que promova melhorias na Praça “Francisco Benine”, no Bairro São
Sebastião, tendo em vista oferecer um espaço mais aprazível aos moradores daquela região, conforme
especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 82/18, requer ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que, com a dotação da emenda impositiva,
denominada “Emenda Cidadã”, indicada por este Vereador, seja feita aquisição de 10 balanças digitais de
pesagem de bebê até 15 quilos, para serem instaladas nas Unidades de Saúde da Família, conforme
especifica.
VAGNER BASTO:
Requerimento:
- 19/18, requer ao Poder Executivo que, em cumprimento a Lei Municipal n.º 4.062/17, tome posse do imóvel
da antiga Cooperativa Agrícola Mista do Vale do Mogi-Guaçu, com objetivo de centralizar diversos serviços
públicos naquele local, gerando economia aos cofres públicos municipais, conforme especifica.
Indicações:
- 83/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de firmar parcerias com empresas
privadas, para instalação de caçambas coletoras de entulho nos bairros mais populosos, bem como a
realização de campanha de conscientização sobre o descarte correto de resíduos, em prol da manutenção e da
saúde pública do nosso Município.
- 84/18, pede ao Prefeito Municipal que providencie a cobertura do pátio do “CEI - Gustavo Sicchiroli
Guimarães”, tendo em vista que nos dias de chuva, o local torna-se intransitável, causando diversos
transtornos as crianças e funcionários daquela creche, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
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ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 05/18, autoriza o Poder Executivo a outorgar, em caráter definitivo, área de terras compromissada em
concessão de direito de uso com fins de doação à empresa “PRIME IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
REPRESENTAÇÃO LTDA.”, na forma que especifica.
- 08/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
189.341,66, para aporte de recursos para a aplicação dos fins indicados pelo COMUCRA.
- 09/18, dispõe sobre nova redação ao Artigo 27 da lei n.º 4.119, de 09 de outub ro de 2017- Lei de Diretrizes
Orçamentárias, para o exercício de 2018, na forma que especifica.
- 10/18, dispõe sobre autorização às entidades assistenciais e organizações sociais civis para remunerar
servidores ou empregados públicos por serviços prestad os desde que contidos dentro do Plano de Trabalho.
- 14/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no valor de R$ 58.652,58,
para aquisição de mobiliário escolar.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 02/18, de autoria do Vereador Daniel Bertini, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Senhor Domingos Antônio Dente (Nico Dente).
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 19 de março de 2.018, segunda-feira, com início às 18
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

