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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
8ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 25 DE MARÇO DE 2.019
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 27/19, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 75. 897,89 (setenta e cinco mil,
oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), que visa abranger a Divisão de Assistência e
Desenvolvimento Social.
II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/19, de autoria do Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho, reconhece e declara de Utilidade Pública Municipal
o “Centro Espírita Universalista Fraternidade de Luz”.
- 04/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, reconhece e declara de Utilidade Pública Municipal o
“Instituto Educacional, Social e Cultural Professor Doutor Milson Tadeu Camargo Silva”.
III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 02/19, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, congratula os servidores que compõem a equipe de
poda de árvores e arborização urbana da Prefeitura Municipal de Descalvado pelos relevantes e constantes
serviços prestados à população local.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 90/19, pede ao Poder Executivo o fornecimento de “kit escolar”, contendo os materiais necessários para o
desenvolvimento das atividades educacionais na rede pública, aos alunos provenientes de famílias em situação
de vulnerabilidade financeira.
- 91/19, indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a formalização de parceria com a
Universidade Brasil, Campus Descalvado, e com a Empresa Royal Canin, objetivando dar destino adequado a
animais de estimação mortos, visto que muitos são depositados irregularmente em vias públicas e terrenos no
perímetro urbano, conforme especifica.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI
Indicação:
- 92/19, solicita ao Prefeito Municipal de Descalvado melhorias na sinalização de solo e placas das estradas
Vicinais “Guilherme Scatena” e “José Perna Sobrinho”, visando melhorar a sinalização de trânsito daquelas vias
e oferecer maior segurança aos motoristas, evitando-se a ocorrência acidentes.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicação:
- 93/19, requer ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que substitua, no perímetro urbano, todos os
postes de madeira pelos de concreto, visando oferecer maior segurança e, também, padronizar o posteamento
da cidade.
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DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 94/19, indica ao Poder Executivo a realização de mutirão de limpeza urbana nos bairros Bosque do Tamanduá
e Parque Milênio, inclusive na área popularmente conhecida como “buracão”, devido à grande proliferação de
animais peçonhentos naquela região.
-95/19, pede à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a construção
de rotatória na Avenida Pio XII, na sua confluência com a Rua Dom Pedro II, próximo à antiga estação da
FEPASA, com a finalidade de disciplinar o trânsito naquele entroncamento.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicação:
- 96/19, solicita ao Prefeito Municipal seja formalizada parceria com a Secretaria da Saúde do Estado de São
Paulo a fim de trazer para Descalvado a carreta do Programa “Mulheres de Peito”, que oferece mamografias
gratuitamente.
Requerimento:
- 39/19, requer ao Poder Executivo informações sobre o imóvel da antiga Cooperativa Agrícola Mista do Vale do
Mogi-Guaçu, que foi cedido em comodato à Prefeitura Municipal, conforme a Lei n.º 4.062/17, com o objetivo de
centralizar diversos serviços naquele espaço, gerando economia aos cofres públicos; porém, até o presente
momento não foi utilizado.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Indicação:
- 97/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo a instalação de lixeira no início da Estrada Vicinal “Guilherme
Scatena”, no Bairro São Sebastião, tendo por objetivo evitar o depósito inadequado ou queima de resíduos, em
prejuízo do meio ambiente e, também, da população.
- 98/19, reivindica ao Poder Executivo melhorias na rotatória existente na confluência das Avenidas Lázaro
Timótheo do Amaral, Coronel Rafael Tobias e Perimetral César Martinelli, objetivando a segurança dos
motoristas e pedestres.
Requerimento:
- 40/19, requer ao Chefe do Poder Executivo que envie a esta Casa de Leis cópia dos Autos de Vistoria do Corpo
de Bombeiro (AVCB) de todas as escolas públicas municipais. Em caso negativo, informar a razão pela qual as
instituições ainda não dispõem do referido documento.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 99/19, indica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que torne mão única de direção a Rua Padre
Jeremias José Nogueira, com tráfego permitido apenas no sentido centro-bairro, com a finalidade de evitar a
ocorrência de acidentes, sobretudo envolvendo alunos da Escola Municipal “Edna Maria do Amaral Marini”.
- 100/19, reivindica ao Prefeito Municipal a adoção de medidas no sentido de disponibilizar transporte aos
adolescentes que residem na área rural, para que possam frequentar o Curso “Jovem Agricultor do Futuro”,
conforme especifica.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 101/19, pede ao Poder Executivo e à Comissão Municipal de Trânsito (COMUTRAN) a instalação de faixa de
pedestres nos dois sentidos da Avenida das Quaresmeiras, localizada no Parque Morada do Sol, por tratar-se de
via pública muito utilizada por alunos do CAIC e da EMEI “Professora Terezinha Machado”.
- 102/19, sugere ao Prefeito do Município de Descalvado a disponibilização de um médico pediatra nos plantões
do Pronto Socorro “Dr. Victório Amadeu Casati” aos finais de semana e, se possível, também nos dias úteis.
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SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 103/19, indica ao Prefeito Municipal, Antonio Carlos Reschini, a possibilidade de determinar ao setor
competente para manter acesos durante a noite os holofotes instalados no Kartódromo “Ayrton Senna”, na Praça
do Jardim do Lago, a fim de garantir segurança às pessoas que residem e se utilizam daquelas proximidades.
VAGNER BASTO:
Requerimentos:
- 41/19, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini, a convocação dos candidatos
classificados no último Concurso Público da Prefeitura Municipal, para atuarem no Serviço Municipal de
Alimentação Escolar (SMAE), visto a necessidade de mais servidores naquele setor.
- 42/19, reivindica ao Prefeito Municipal e ao Diretor de Esportes, Lazer e Turismo que enviem à Câmara
Municipal de Descalvado relatório e cronograma pormenorizado de todos os eventos a serem realizados no ano
de 2019, conforme especifica.
- 43/19, requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo que prestem
informações alusivas ao Plano Diretor de Turismo do Município de Descalvado, visando o exercício do papel
fiscalizatório.
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:
- 11/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 172.614,29, que visa abranger a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Seção de Trânsito com o objetivo de aplicar saldos remanescentes de
exercício anterior.
- 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.
- 19/19, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária no valor de R$ 35.000,00,
que visa abranger a Divisão de Educação e Cultura, com o objetivo de reformar o prédio do Anfiteatro
“Professora Georgina Lefcadito Álvares”, dentro do Centro de Cultura “Professora Maria Aparecida Fioroni
Kastein”.
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 01/19, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, que dispõe sobre a afixação de placas informativas em
todas as obras públicas.
MOÇÃO DE PESAR EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 02/19, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta profundo pesar à Família Bracher, pelo
falecimento do sr. Fernão Carlos Botelho Bracher, proprietário da Fazenda Sant’ana do Monte Alegre,
entristecendo não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão
exemplar em honestidade, caráter e honra.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 01º de abril de 2.019, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

