Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
6ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2.017
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE

I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 12/17, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais à dotação orçamentária, no
valor de R$ 819.621,76, para aplicação de sobras financeiras de recursos vinculados não
aplicados em exercícios anteriores na Secretaria de Saúde.
- 14/17, dá nova redação ao Artigo 1º da Lei n.º 4.058, de 19 de janeiro de 2017, na forma
que especifica.
- 15/17, autoriza o Poder Executivo Municipal transferir seus ativos elétricos à Companhia
Paulista de Força e Luz – CPFL, na forma que especifica.
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 04/17, de autoria do Vereador Daniel Bertini, regulamenta o §2º do artigo 98 da Lei n.º
3.390, de 15 de dezembro de 2010, que aprova o Código Tributário do Município de
Descalvado e dá outras providências.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 92/17, solicita ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de construir banheiros
fixos na histórica Praça Barão do Rio Branco, popularmente conhecida como “Jardim
Velho”, em benefício da população que transita ou espera o transporte público no local.
- 93/17, indica ao Poder Executivo que estude a possibilidade de adquirir notebooks para
serem utilizados pelos alunos da rede municipal de ensino em sala de aula, levando em
conta que a tecnologia se faz cada vez mais necessária no processo de ensino e
aprendizagem.
- 94/17, sugere ao Chefe do Poder Executivo a implantação de redutor de velocidade na
Rua Antônio Botaro, que abrange os bairros Bosque do Tamanduá e Alto do São Miguel,
em prol da segurança dos que por ali transitam, conforme especifica.

CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 95/17, reivindica ao Prefeito Municipal a adoção das medidas necessárias para a
instalação da brigada de incêndio no município de descalvado, em vista dos grandes
benefícios que serão oferecidos aos munícipes com o seu funcionamento.
- 96/17, 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 feita em anos anteriores, favorecendo a
população e também as entidades que podem montar barracas para oferecer alimentação.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 101/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
anteprojeto de lei que autoriza concessão de direito de uso com fins à doação de bem
público municipal à empresa “Marcelo Ferraz de Souza Transportes Me”, na forma que
especifica.
- 102/17, encaminha ao Prefeito do Município de Descalvado anteprojeto de lei que dá
nova redação ao artigo 9º da Lei Municipal nº 1.741, de 27 de maio de 1998, que dispõe
sobre o serviço de moto-táxi e moto-entrega no Município de Descalvado e dá outras
providências.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicações:
- 100/17, solicita ao Poder Executivo a criação de um ponto de moto-táxi na região central
do Município de Descalvado, com a finalidade de incentivar a utilização deste serviço pela
população, conforme especifica.
- 105/17, pede ao Prefeito Municipal que coloque em funcionamento, o quanto antes, os
Centros de Educação Infantil dos bairros Bosque do Tamanduá e Parque Milênio,
inaugurados no final do ano passado, com a finalidade de atender as crianças do nosso
município.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento:
- 17/17, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que, no
tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis informações referentes a utilização das
lousas digitais nas escolas da rede municipal de ensino, conforme especifica.
Indicação:
- 104/17, reivindica ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de firmar parceria com
a Usina Ipiranga de Álcool e Açúcar, no sentido de proceder o recapeamento asfáltico da
Vicinal Guilherme Scatena, em prol da segurança dos motoristas que por ali transitam.

- 107/17, indica ao Poder Executivo melhorias na iluminação e os serviços de
recapeamento na praça localizada defronte ao Cemitério Municipal, no bairro Jardim
Albertina, como forma de deixar o local mais seguro e incentivar a população a usufruir
daquele espaço.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 16/17, requer ao Prefeito Municipal informações sobre o processo licitatório para
construção de piscina e vestiários no Centro de Convivência do Idoso – CCI, no bairro
Santa Cruz, através das emendas enviadas pelo Deputado Estadual Vitor Sapienza,
conforme especifica.
Indicações:
- 103/17, solicita ao Poder Executivo o retorno das atividades no Centro de Convivência do
Idoso “Dona Pina Sapienza”, situado no bairro Santa Cruz, tendo em vista que o local
encontra-se fechado desde o ano passado, deixando de atender a população da 3ª idade.
- 106/17, reivindica ao Prefeito Municipal providências urgentes no sentido de conceder a
recomposição de perda salarial dos servidores públicos municipais, em prol do
funcionalismo que está com o salário congelado desde ano de 2014, enquanto os índices
inflacionários não param de subir, conforme especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Requerimento:
- 18/17, requer ao Chefe do Poder Executivo informações sobre a preparação do Município
de Descalvado para implantação definitiva do sistema de TV digital, a fim de evitar
transtornos à população, conforme especifica.
Indicação:
- 98/17, solicita a Secretaria de Saúde esforços objetivando a instalação imediata de
aparelhos de ar condicionado nas salas de atendimento do Centro Odontológico Municipal,
em prol dos profissionais e pacientes daquele local, conforme aduz.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 97/17, indica a Secretaria de Saúde a aquisição de armários novos para as Unidades de
Saúde da Família dos bairros Santa Cruz e Parque Morada do Sol, tendo em vista que o
mobiliário utilizado atualmente está deteriorado, colocando em risco a integridade física dos
funcionários.
- 99/17, pede ao Poder Executivo melhorias na iluminação das dependências do Cemitério
Municipal, bem como a instalação de holofotes ao redor da capela para que clareie os
túmulos, como forma de protegê-los, tendo em vista os constantes furtos e depredações
que o local vem sofrendo, conforme especifica.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Requerimento:
- 19/17, requer ao Prefeito Municipal o cumprimento da Lei Municipal n.º 3.957, de 02 de
outubro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar parcerias com instituições da
rede privada de ensino para o atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade, excedentes
da rede pública municipal de ensino, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
- 20/17, cria a gratificação por desempenho de atividade delegada, nos termos que
especifica, a ser paga aos militares do Estado que exercem atividade municipal delegada
ao Estado de São Paulo, por força de Convênio a ser celebrado com o Município de
Descalvado, e dá outras providências.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 20 de março de 2.017, segunda-feira,
com início às 18:00 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

