Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
8ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 27 DE MARÇO DE 2.017
(COM INÍCIO ÀS 18:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício-UR-13 nº 41/2017, subscrito pelo Diretor Técnico de Divisão do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, encaminhando o Processo de Prestação de Contas apresentado
pelos órgãos de Governo do Município de Descalvado, referente ao exercício de 2014, com
o Parecer Prévio emitido pela Egrégia 1ª Câmara, em sessão realizada em 22 de
novembro de 2016, bem como os cinco anexos a ele vinculados, conforme especifica.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 24/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária no valor de R$ 200.546,31 para aplicação de recursos
provenientes de multas de trânsito de exercício anteriores.
- 25/17, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária no valor de R$ 3.081,50, para aplicação de recursos
provenientes do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, de exercícios anteriores.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 129/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que providencie toda sinalização de solo
para a nova CEI – Centro de Educação Infantil “Professora Dirce Pereira Fonseca”, situada
no Bairro Bosque do Tamanduá, bem como pede a implantação de redutor de velocidade
naquele local;
- 130/17, encaminha ao Poder Executivo Anteprojeto de Lei que insere no Calendário
Oficial de Eventos do Município de Descalvado a “Semana de Combate à Violência Contra
as Mulheres”, a ser realizada, anualmente, no mês de março, na semana em que incidir o
dia 08, data em que se comemora o “Dia Internacional das Mulheres”;
-132/17, solicita ao Prefeito Municipal que aumente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) no
Auxílio Alimentação dos servidores públicos municipais, como forma de reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados por esses funcionários à comunidade descalvadense.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações:
- 140/17, encaminha ao Chefe do Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que institui o “Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do
Município de Descalvado”, conforme especifica;

- 141/17, reivindica ao Prefeito Municipal que disponibilize maior número de vagas de
estacionamento para deficientes na região central da cidade, bem como em outras áreas
que entender necessário, visando facilitar a locomoção desses cidadãos aos comércios,
bancos, praças, órgãos públicos, hospitais, entre outros.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 127/17, pede ao Prefeito Municipal sejam executados os serviços de pavimentação
asfáltica na via popularmente conhecida como “Estrada da Gruta”, que se inicia no
cruzamento com a Perimetral Cézar Martinelli, visto que pequeno trecho ainda não dispõe
dessa benfeitoria, ou, na impossibilidade de fazê-lo, pede a colocação de cascalho em seu
leito, conforme especifica;
- 128/17, requer à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos a adoção das medidas necessárias para o calçamento dos passeios
públicos da Rua São Carlos, localizada entre o Parque Morada do Sol e Bairro São
Sebastião, pois os pedestres são obrigados a transitar pelo leito da rua, expondo-se a
riscos de acidentes.
DANIEL BERTINI:
Indicações:
- 135/17, solicita à COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito medidas junto ao Poder
Executivo, para os serviços de sinalização de trânsito na Rua Carlos Pulici, no Bairro Novo
Jardim Belém, com todas as exigências necessárias para área escolar, visto que naquela
via pública está situada o Lar Educacional de Descalvado – Grupo da Fraternidade Pai
Jacob;
- 138/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que autoriza a criação, no Município de Descalvado, do Projeto “Jovem
Atleta”, na forma que especifica.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA:
Indicações:
- 142/17, requer ao Prefeito Municipal providências para abertura de via pública entre a
Rua Carlos Pulici e Avenida Presidente Kennedy, para interligação dos Bairros Jardim
Belém e Parque Morada do Sol, reduzindo o trajeto dos cidadãos que se dirigem de uma
região a outra;
- 143/17, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, que promova
ampla campanha para coleta de lixo eletrônico junto às residências do Município, pois
atualmente seu descarte é feito de modo irregular, podendo prejudicar o meio ambiente.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimento:
- 24/17, requer ao Prefeito Municipal seja cumprida a legislação trabalhista no que tange às
medidas preventivas visando melhorar as condições de saúde ocupacional, integridade
física e do ambiente de trabalho dos funcionários, consoante aduz.

Indicação:
- 137/17, reivindica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
determine os serviços de manutenção nas principais caçambas localizadas na zona rural,
bem como efetue a retirada do lixo com maior frequência, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 25/17, requer ao Prefeito Municipal informações sobre as atividades desenvolvidas na
“Escola Municipal de Música”, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.018, de 30 de abril
de 2.009, e, também, pede informações sobre os equipamentos musicais lá utilizados,
consoante especifica.
Indicações:
- 145/17, pede ao Chefe do Poder Executivo a prorrogação do prazo, para o dia 31 de
março, para pagamento da primeira parcela, bem como do valor total do IPTU – Imposto
Predial e Territorial Urbano, conforme aduz.
- 146/17, requer ao Prefeito Municipal que, quando da renovação do Plano de Saúde dos
Servidores Públicos Municipais, faculte aos funcionários fazer a opção do plano que melhor
atenda às suas expectativas, conforme especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicações:
- 133/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção
e combate ao “bullying” escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas de
educação básica do Município de Descalvado, na forma que especifica.
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ:
Indicações:
- 136/17, propõe ao Poder Executivo estudos objetivando “suavizar” as valetas localizadas
nos diversos cruzamentos das vias públicas, em vista dos prejuízos que podem causar aos
veículos. E, ainda, pede os serviços necessários para nivelação das tampas de esgoto com
o leito carroçável, de forma a eliminar os “degraus” entre o tampão e o asfalto;
- 139/17, solicita ao Prefeito Municipal que estude medidas visando a contenção do
escoamento das águas pluviais que descem do barranco localizado na área verde do
Bairro Bosque do Tamanduá, entre as Ruas Anna Morseli Cardoso e Rua Luiz Terci,
adentrando o leito das vias públicas situadas na região baixa, causando transtornos aos
moradores, tais como formação de barro e sujeira defronte de suas residências.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicações:
- 108/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini,
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a instituição do “Sistema de Coleta Móvel de Sangue”
no Município e dá outras providências;

- 134/17, requer à douta Mesa desta Casa de Leis seja oficiado aos gerentes das agências
bancárias estabelecidas no Município de Descalvado, sugerindo-lhes a instalação de, no
mínimo, três câmeras de segurança externas para proteção dos clientes quando os
mesmos entram e saem de seus prédios, visando coibir a ação de criminosos naqueles
locais.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 131/17, reivindica ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Empresa Realidade de
Transporte e Turismo, amplie a oferta de horários de ônibus circulares para atender a
demanda dos moradores do Bairro Bosque do Tamanduá, e, também, solicita a instalação
de cobertura nos pontos para proteção dos usuários;
- 144/17, solicita ao Executivo que estude a possibilidade de implantar pagamento com
cartão de débito/crédito para as tarifas e taxas que são pagas na Tesouraria da Prefeitura
Municipal, oferecendo maior comodidade e segurança aos cidadãos e funcionários.

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:
- 16/17, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 78.809,05, para aplicação de recursos provenientes da União – Brasil
Carinhoso, não aplicado em exercícios anteriores para aquisição de materiais de consumo
para atender unidades das creches do Município.
- 17/17, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 43.514,80, para aplicação de recursos provenientes da União – FNDE, não
aplicado em exercícios anteriores para a aquisição de materiais de consumo dos veículos
do transporte de alunos da zona rural.
- 18/17, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 265.000,00, para aplicação de saldo de recursos remanescentes de exercícios
anteriores na aquisição de obras de infraestrutura.
- 19/17 - A, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 100.139.86, para aplicação financeira do saldo remanescente
do exercício anterior no valor de R$ 10.000,00 e superávit financeiro do saldo não aplicado
até 31/12/2016 no valor de R$ 90.139,86.
- 21/17, autoriza o Poder Executivo repactuar compromisso de doação de área
anteriormente firmado com a empresa M.S. Comércio de Areias e Transporte, atualmente
redenominada de M.S. Comércio de Adubo Orgânico e Transporte Ltda. Me., na forma que
especifica.

- 22/17, autoriza o Poder Executivo a contribuir com combustível para deslocamentos
motorizados em inspeções e visitas técnicas das Juntas do Serviço Militar, na forma que
especifica.
- 23/17, dispõe sobre abertura de créditos adicionais especiais à dotação orçamentária, no
valor de R$ 200.403,71, para o COMUCRA – Conselho Municipal dos Diretos da Criança e
do Adolescente realizar suas atividades em prol das Entidades Filantrópicas e das Crianças
e Adolescentes desta cidade.
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 05/17, de autoria do Vereador Luis Guilherme Panone, insere no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Descalvado o dia 15 de junho como “Dia de Conscientização e
Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa”, conforme especifica.
PROJETO DE RESOLUÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 05/17, de autoria da Mesa da Câmara, autoriza a Presidência da Câmara Municipal de
Descalvado a filiar-se e firmar convênio com a UVESP (União de Vereadores e Câmaras
Municipais do Estado de São Paulo) e dá outras providências.

COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 3 de abril de 2.017, segunda-feira, com
início às 18:00 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

