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Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
9ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2.018
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício SF n.º 36/18, do Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal, Sr. Geraldo Magela Izeppe,
encaminhando o RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal,
modelos 1, anexo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, do 1º bimestre de 2018, Balancete da Receita/Despesa e Diário de
Empenhos referentes ao mês de fevereiro de 2018, bem como o balancete da Receita/Despesa referente ao
mês de Janeiro de 2018, cujo valor orçado foi impresso incorretamente no balancete enviado anteriormente.
- Ofício n.º 71/18, subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, convidando os Vereadores
desta Casa de Leis para participarem de um encontro, promovido pela Secretaria de Assistência e Promoção
Social, em conjunto com o CREAS – Centro de Referência Especializada em Assistência Social, no dia 04 de
abril, às 07h30, na sede CREAS, com o objetivo de iniciar discussões para o desenvolvimento de ações que
venham ao encontro dos problemas sociais existentes no Município.
II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 30/18, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial às dotações orçamentárias, no valor de R$
1.210.000,00, visando aportar recursos orçamentários destinados ao atendimento das emendas parlamentares
individuais por força da Emenda Constitucional n.º 86, de 17 de março de 2015.
III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/18, de autoria do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, institui a “Lei Lucas Begalli Zamora” que dispõe
sobre a obrigatoriedade de curso de primeiros socorros nas escolas públicas e particulares de ensino básico
em todo o Município de Descalvado, na forma que especifica.
IV – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 04/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, concede o Título de Cidadão Honorário de Descalvado ao
Doutor Luís Antônio Panone.
V - MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta altivos agradecimentos ao Secretário de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Sr. Arnaldo Jardim, pelo kit de máquinas e equipamentos
agrícolas destinados ao Município de Descalvado, os quais irão fomentar o trabalho dos pequenos produtores,
fortalecendo a nossa agricultura.
VI - MOÇÃO DE APELO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/18, de autoria da Vereadora Debora Cabral, moção de apelo aos Ministros do Supremo Tribunal Federal
para cumprimento da execução provisória da pena após as condenações em segunda instância, em benefício da efetiva
justiça do nosso País.
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VII – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 118/18, indica ao Prefeito Municipal que disponibilize sinal de internet “wi-fi” gratuito em locais públicos do
município, como por exemplo, as praças e a rodoviária, uma vez que a conexão tem se tornado cada vez mais
necessária dentro do ambiente social;
- 119/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo que realize estudo para a implantação de semáforo na Avenida
Bom Jesus, tendo em vista o intenso fluxo daquela via, principalmente nos horários de pico, conforme
especifica;
- 120/18, pede ao Poder Executivo que estude a possibilidade de implantar faixa de pavimento asfáltico, de
aproximadamente 1,20 metros de largura, sobre o paralelepípedo do Cemitério Municipal, a fim de facilitar o
trânsito de cadeirantes e idosos com mobilidade reduzida, bem como do carrinho utilizado para sepultamento.
CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações:
- 121/18, solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos Reschini, a instituição, em nosso município, da
“Delegacia de Defesa da Mulher”, com o objetivo de atender as vitimas e combater a violência contra as
mulheres;
- 122/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que disponibilize um local adequado para o enterro de
animais de pequeno e grande porte, conforme especifica.
DANIEL BERTINI:
Requerimento:
- 28/18, requer ao Prefeito Municipal informações a respeito das medidas que vem sendo tomadas com relação
aos pontos eletrônicos do Paço Municipal que encontram -se danificados e sem funcionamento;
Indicação:
- 123/18, pede ao Secretário de Saúde, Sr. Wander Bonelli, que estude a viabilidade de disponibilizar um
médico neuropediatra na rede municipal de saúde, para o atendimento das crianças que necessitam de
tratamento com profissional especializado;
DEBORA CABRAL:
Indicações:
- 124/18, reivindica ao Prefeito Municipal a implantação da Atividade Delegada no Município de Descalvado,
como forma de intensificar o policiamento nas ruas e oferecer maior segurança a nossa população, conforme
especifica;
- 125/18, indica ao Prefeito Municipal que determine a Secretaria de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos
que realize a limpeza de área verde localizada no bairro Jardim do Lago, pois o mato alto está causando
incômodos aos moradores da região, conforme especifica.
LUIS GUILHERME PANONE:
Requerimentos:
- 29/18, requer ao Prefeito Municipal o cumprimento da legislação trabalhista no que tange às medidas
preventivas destinadas as melhorias das condições de saúde ocupacional, integridade física e do ambiente de
trabalho dos funcionários, e, também, que providencie a distribuição de equipamentos de EPI´S, consoante
aduz.
- 30/18, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que envie a esta Casa de Leis
informações quanto ao Anteprojeto de Lei encaminhado por este vereador, no ano de 2017, que dispunha de
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criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, visando gerar emprego e renda para a
população e, sobretudo, fortalecer a economia local, conforme especifica.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:
Indicação:
- 127/18, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que promova a limpeza de área verde localizada no bairro
Bosque do Tamanduá, entre as Ruas Anna Morseli Cardoso e Luiz Terci, visto que o espaço é utilizado por
usuários de drogas, o que está causando diversos transtornos aos moradores da região, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 128/18, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Anteprojeto de Lei que proíbe a inauguração de obras
públicas incompletas ou que não atendam ao fim a que se destinam, no âmbito do Município de Descalvado, e
dá outras providências.
VAGNER BASTO:
Indicações:
- 129/187, solicita ao Prefeito Municipal que determine, com urgência, a manutenção da elevatória de esgoto
situada no bairro Bosque do Tamanduá, tendo em vista a precariedade dos equipamentos e a falta de uma
bomba reserva, conforme especifica;
- 130/18, reividinca a COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito a implantação de redutores de velocidade
da Avenida Independência, no trecho próximo aos cruzamentos das oficinas e comércios, com o objetivo de
disciplinar o trânsito e evitar acidentes.
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:
- 24/18, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
1.049.170,78, objetivando atender a Divisão de Saúde, destinado especialmente ao motivo da readequação
dos códigos orçamentários relativamente ao sistema AUDESP, bem como a aplicação de saldos de exercícios
anteriores.
- 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.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 09 de abril de 2.018, segunda-feira, com início às 18 horas,
conforme prevê o Regimento Interno.

