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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
8ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 27/18, dispõe sobre a prorrogação de prazo para cumprimento de obrigações pela Associação de Médicos
Veterinários e Zootecnistas de Descalvado – AMEVZ.
- 28/18, autoriza o Poder Executivo cancelar hipoteca em segundo grau da área doada à empresa LUOPET –
Indústria e Comércio Ltda. – EPP e dá outras disposições que especifica.
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 02/18, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado o “Dia de Prevenção da Gravidez na Adolescência”, a ser comemorado, anualmente,
no dia 26 de setembro.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 100/18, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antônio Carlos Reschini, que determine o plantio de
árvores no Bairro Alto da Boa Vista, visto que aquela região se encontra escassa de área verde, conforme
especifica;
- 101/18, pede ao Secretário de Saúde, Senhor Wander Bonelli, a criação de um Centro de Saúde exclusivo
para atendimento à terceira idade, com especialidades em geriatria, gerontologia, ortopedia entre outros, na
forma que especifica.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 102/18, requer ao Poder Executivo que realize o término do asfaltamento da Vicinal “Vito Gaia Puoli” que liga
Descalvado à Pirassununga, visto que a estrada é muito utilizada por agricultores da região, bem como por
estudantes e trabalhadores que intercambiam entre as duas cidades;
- 103/18, solicita ao Secretário de Saúde do município que estude a viabilidade de disponibilizar um
acupunturista na Rede Pública Municipal de Saúde, como forma de prevenção e tratamento de doenças,
conforme especifica.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 104/18, indica ao Prefeito Municipal que seja realizada a dedetização contra ratos, escorpiões, animais
peçonhentos e também caramujos africanos, com o objetivo de evitar a proliferação desses insetos e outros
animais que podem transmitir doenças, conforme especifica;
- 105/18, requer ao Executivo que seja intensificada a fiscalização de caminhões de entulhos, restos de
construções, galhos e folhas, etc. pois não é utilizado tela ou lona para proteção e muitos acabam deixando
detritos nas vias, o que pode causar acidentes, conforme especifica.
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DEBORA CABRAL:
Indicações:
- 106/18 solicita a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo que envide esforços no sentido de adquirir novos
equipamentos para Academia da 3ª Idade, com objetivo de oferecer um local adequado e seguro para que os
nossos idosos possam praticar atividades, favorecendo a saúde e o bem estar;
- 107/18, requer ao Chefe do Poder Executivo a continuidade dos serviços de limpeza e manutenção das vias e
locais públicos da cidade, bem como da poda de árvores, a fim de manter o aspecto visual, e, principalmente, a
preservação da saúde pública;
- 108/18, sugere ao Prefeito Municipal que firme parceria com empresas privadas visando à construção de
pontos de ônibus com cobertura e assentos em nosso Município, oferecendo, em contrapartida, o direito de
exploração publicitária.
LUIS GUILHERME PANONE:
Indicações:
- 109/18, solicita ao Poder Executivo esforços no sentido de trazer para Descalvado o “Ciência Móvel”, um
museu itinerante, que viaja em um caminhão, oferecendo exposições, jogos, equipamentos interativos,
multimídias, oficinas e outras atividades para municípios da região sudeste do brasil.
- 110/18, reivindica ao Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que determine a reforma dos banheiros
da Praça São Benedito, para que sejam disponibilizados para uso dos feirantes e frequentadores do local, em
cumprimento à Emenda Cidadã, a qual inclui a referida obra no orçamento deste ano.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 24/18, requer ao Poder Executivo informações a respeito da conclusão das obras e da inauguração do Centro
de Referência Turística "Maria Rita Brum Franceschini”, situado na Praça “Jardim do Lago”, conforme
especifica.
Indicações:
- 111/18, indica ao Chefe do Poder Executivo a realização de estudos voltados ao desenvolvimento econômico
do Município de Descalvado, com foco na geração de emprego e renda à nossa população, conforme
especifica.
- 112/18, pede ao Prefeito Municipal reforço na vigilância dos prédios públicos, através da contratação de
empresa terceirizada, evitando, assim, a ação de vândalos, bem como os gastos da Municipalidade com a
manutenção de seus prédios, consoante aduz.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Requerimento:
- 27/18, requer ao Secretário de Saúde que informe quais ações informativas e preventivas estão sendo
tomadas para prevenção da conjuntivite, tendo em vista que cabe ao poder público esclarecer a população
sobre os cuidados que deverão ser tomados, conforme especifica.
Indicação:
- 113/18, reivindica a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviço Públicos que proceda a
limpeza e manutenção da área verde localizada na Rua Vicente Serpentino, no bairro São Sebastião. Pede,
ainda, permissão para que os moradores cultivem uma horta/pomar naquela região, com o auxílio do Viveiro de
Mudas, conforme especifica.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 114/18, solicita ao Secretário de Saúde que promova a colocação de cobertura externa na Unidade de Saúde
da Família “Norma Moreira Colussi”, no bairro Jardim Colonial, pois a entrada do local mudou e ainda não
possui cobertura, conforme especifica.
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- 115/18, indica a Secretaria de Educação e Cultura que realize melhorias no Centro de Educação Infantil – CEI
“Mathilde de Freitas Cirelli”, localizada no Jardim Colonial, tendo em vista que se houvesse cobertura alguns
locais seriam melhor aproveitados pelas crianças, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicações:
- 116/18, indica ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, Professor Marco Antonio Pratta a realização
das “Olimpíadas da Leitura”, nas escolas da rede municipal de ensino, a fim de incentivar o hábito da leitura
aos alunos de nossa cidade.
VAGNER BASTO:
Requerimentos:
- 25/18, requer ao Capitão da Polícia Militar Daniel do Amaral Veiga que intensifique as rondas no entorno das
Escolas Municipais de Ensino Fundamental, principalmente nos períodos da entrada e saída, em prol da
segurança dos alunos, pais e funcionários, conforme especifica.
- 26/18, solicita ao Pe. Élcio Roberto Medeiros que mantenha a Paróquia Nossa Senhora do Belém, mais
conhecida como “Igreja Matriz”, aberta no período da tarde, durante os finais de semana, para visitantes e a
população que desejar fazer suas orações.
Indicação:
- 117/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Anteprojeto de Lei que altera a carga horária semanal do
emprego de psicólogo, prevista no Anexo III, da Lei nº 3.278, de 28 de abril de 2.010.
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:
- 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.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 02 de abril de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

