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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
7ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2.019
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 21/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$464.862,57 para a aquisição de
equipamentos para atender a Secretaria de Saúde do município;
- 22/19, dispõe sobre nova redação de artigo da Lei nº 4.234, de 28 de setembro de 2018, que trata da doação
de área para a Empresa J. A. Cirelli Empreendimentos e Participações Ltda;
- 23/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$3,22 que visa a devolução de saldo da
Divisão de Merenda Escolar;
- 24/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$185.410,58 que visa a devolução de
saldo do COMUCRA;
- 25/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$97.849,26 que visa abranger a Divisão
de Administração – despesas de exercícios anteriores;
- 26/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$17.142,10 que visa a aplicação de
emendas impositivas individuais dos Vereadores Reinaldo Rodrigues da Cruz, Argeu Donizetti Reschini e Paulo
Afonso Gabrielli Filho.
II – MOÇÃO DE PESAR A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/19, de autoria do Vereador Daniel Bertini, manifesta solidariedade e profundo pesar pela tragédia ocorrida
na Escola Estadual “Raul Brasil” na cidade de Suzano, que comoveu todo o país na última semana.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicação:
- 75/19, requer ao Executivo que estude a possibilidade da instituição da Guarda Mirim no Município de
Descalvado, com o objetivo de acolher, preparar e motivar os jovens cidadãos para a prática do bem, da ordem e
da cidadania.
- 76/19, pede ao Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, a concessão de
uniforme escolar gratuito aos alunos da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de garantir maior igualdade
social no ambiente escolar.
- 77/19, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor 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:
Indicação:
- 78/19, solicita à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, que proceda com o
calçamento em ambos os lados da Rua São Carlos no Bairro São Sebastião, pois os pedestres são obrigados a
transitar nas ruas se expondo a riscos.

2
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 35/18, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que envie a esta Casa de Leis o
valor exato que é dado de isenção fiscal, tendo em vista ser uma forma importante para incentivar investimentos
privados no desenvolvimento da cidade, conforme aduz.
Indicação:
- 79/19, reivindica ao Prefeito Municipal que seja regularizada a utilização de containers para o armazenamento
de materiais de construção em obras, visando proporcionar uma opção segura e barata aos construtores.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimentos:
- 36/19, solicita ao Poder Executivo que informe sobre o cumprimento do TAC firmado para regularização das
contratações por meio da Associação da Santa Casa, informando quais funções já foram regularizadas e quais
ainda estão pendentes, bem como em qual prazo o Termo de Ajustamento estará integralmente cumprido.
- 37/19, requer ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, que envie a esta Casa de Leis,
relatório dos imóveis alugados pela municipalidade, pormenorizando o valor de cada contrato.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Indicações:
- 80/19, indica ao Poder Executivo que tome providências quanto às águas pluviais que escoam da Rua XV de
Novembro diretamente para a Perimetral Cesar Martinelli, tendo em vista que o grande volume de água invade
as propriedades rurais e causa transtornos aos moradores da região.
- 81/19, propõe ao Chefe do Poder Executivo a criação do “IPTU Verde” em Descalvado, contemplando os
contribuintes que conservarem áreas arborizadas em suas propriedades, de modo a amenizar as degradações
ambientais em nossa urbe.
- 82/19, solicita ao Prefeito Municipal que, através do setor competente, realize estudos no sentido de sanar os
alagamentos causados em dias de chuvas fortes em ruas e cruzamentos da região central da cidade, tendo em
vista os prejuízos e transtornos causados aos comerciantes e à toda população.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 83/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a mudança de local da ETEC “Antonia
Tenan Schilter”, que atualmente funciona no prédio do antigo SESI para o espaço da EMEF Professora “Maria
Sylvia Traldi de Marco” visando proporcionar um local adequado caso a cidade seja contemplada com a vinda de
um curso técnico em período integral.
- 84/19, solicita ao Poder Executivo providências para combater a proliferação de baratas, aranhas e escorpiões
no Município, visando garantir a segurança dos cidadãos e evitar a proliferação de doenças que os mesmos
transmitem.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 85/19, reivindica ao Prefeito Municipal a instalação de ponto de ônibus próximo ao Centro de Especialidades
Médicas – CEME “Humberto Coelho”, para maior comodidade dos cidadãos que utilizam os serviços da unidade.
- 86/19, reivindica à Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Descalvado o recapeamento da
Rua Sebastião Lacerda, localizada no Bairro Santa Cruz, tendo em vista que os buracos atrapalham o fluxo de
veículos e colocam em risco a integridade física dos motoristas e pedestres.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicações:
- 87/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, providências urgentes junto à CPFL
(Companhia Paulista de Força e Luz), para implantação de rede elétrica, no loteamento da área remanescente
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da “Granja Belenzinho”, situada no Bosque Tamanduá, para que os beneficiários de lotes de terra doados pela
municipalidade possam cumprir com as exigências contidas na Lei.
VAGNER BASTO:
Requerimentos:
- 38/19, requer ao Prefeito Municipal que informe a este vereador o motivo pelo qual a empresa RCA Eletricidade
prestou serviços de ligações elétricas no Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso” para as festividades do
carnaval, sendo que esse serviço estava incluso nas obrigações da empresa que colocou o som e iluminação, na
forma que especifica.
Indicações:
- 88/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo que promova a instalação de lixeiras de coleta seletiva para os
prédios públicos da cidade, visando a preservação do meio ambiente com a destinação correta do lixo, conforme
especifica.
- 89/19, indica ao Poder Executivo que aumente o número de vagas para idosos e deficientes na frente de
prédios públicos, visando proporcionar maior acessibilidade aos usuários dos serviços públicos, 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:
- 112/18, autoriza o Poder Executivo a promover doação com encargos de bem público municipal à Empresa
“Borim & Associados – Consultoria Tributária Ltda.”, na forma que especifica e dá outras providências.
- 14/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.037.789,76, que visa abranger a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com o objetivo de aplicar saldos remanescentes de exercício anterior.
- 17/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 60.000,00,
que visa abranger a Secretaria de Educação e Cultura, com o objetivo de aplicar recursos na manutenção dos
cursos profissionalizantes.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 25 de março de 2.019, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

