Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
7ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 15/16, cria o Fundo Municipal de Segurança Pública (FMSP) no âmbito do Município de
Descalvado na forma que especifica e dá outras providências.
- 16/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no
valor de R$ 7.086,90, para devolução de saldo da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social.
- 17/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no
valor de R$ 1.778,72, para devolução de saldo da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social.
II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 84/16, reivindica ao Poder Executivo que, através da Secretaria de Educação e Cultura,
seja concedida gratificação salarial aos professores da rede municipal de ensino, no mês
de outubro de cada ano, quando é comemorado o “Dia do Professor”, como forma de
reconhecimento e incentivo a esses profissionais de grande relevância para a sociedade.
- 85/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo a concessão de acréscimo, no valor de R$
150,00, no auxílio alimentação dos servidores públicos municipais, como forma de valorizar
o funcionalismo pelos relevantes serviços prestados a nossa cidade.
- 86/16, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, 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.
ANA PAULA PERIPATO GUERRA:
Indicação:
- 95/16, solicita ao Poder Executivo que destine os recursos financeiros enviados pelo
Deputado Federal Everardo Oliveira Silva “Tiririca”, no valor de R$ 300.000,00, para obras
de infraestrutura urbana no Núcleo Empresarial "Geni Gianduzzy Paschoal" , localizado no
bairro Bosque do Tamanduá.

ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 89/16, reivindica ao Poder Executivo a aquisição de veículo com capacidade para 7
passageiros, para o transporte de pacientes que realizam consultas, exames e tratamentos
médicos em cidades da região, conforme especifica.
EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVES:
Indicação:
- 93/16, indica a Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN a pintura da sinalização de
solo de todas as vias públicas de nosso Município, evidenciando os sinais já existentes e
colocando outros onde se fizerem necessários, a fim de disciplinar o trânsito.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS:
Requerimento:
- 28/16, requer a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL informações acerca dos
problemas decorrentes da falta de energia elétrica nos bairros Bosque do Tamanduá e Alto
do São Miguel, no município de Descalvado. Pede, ainda, que apresente soluções para tais
adversidades, conforme especifica.
Indicações:
- 91/16, pede ao Poder Executivo que disponibilize no site da Prefeitura Municipal um link
em sua página inicial, destinado a denúncias e informações de terrenos com lixo e mato
alto, para que sejam tomadas as devidas providências, conforme especifica.
- 92/16, solicita ao Presidente da Câmara Municipal, Sr. Helton Antonio Venâncio, seja
realizada neste Poder Legislativo Audiência Pública para tratar da criação do Plano
Municipal de Mobilidade Urbana e Acessibilidade.
JOSÉ DIAS BOLCÃO:
Indicação:
- 87/16, requer ao Prefeito Municipal que envide esforços junto à Secretaria de Agricultura
e Abastecimento (SAA) do Estado de São Paulo, visando trazer para Descalvado a unidade
móvel do “Poupatempo do Produtor Rural (PPR)”, beneficiando, assim, a população que
trabalha e sobrevive da agricultura.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 27/16, requer a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo esforços no sentido de
contemplar o município de Descalvado com a exposição itinerante do Museu da Língua
Portuguesa “Estação da Língua”, oferecendo conhecimento e enriquecendo a cultura de
Descalvado, conforme aduz.
Indicações:
- 90/16, encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
anteprojeto de Lei que dá nova redação ao Artigo 4º da Lei nº 3.881, de 22 de dezembro de
2014, na forma que especifica.

- 94/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo anteprojeto de lei que dispõe sobre a
recomposição de perda salarial dos servidores públicos do Poder Executivo, conselheiros
tutelares, estagiários e servidor estadual designado para chefiar os servi ços da vigilância
sanitária do Município e dá outras providências que especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 88/16, requer ao Prefeito do Município, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
providências no sentido de realizar parceria junto à Receita Federal, com a finalidade de
receber, por doação, aparelhos, equipamentos e bens móveis objetos de apreensão
policial, para, posteriormente, serem destinados às entidades assistenciais e Polícia Civil e
Militar de Descalvado.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
Até o fechamento desta pauta, às 16 horas do dia 10 de março de 2.016, quinta-feira, não
havia projeto inserido neste expediente. No entanto, proposituras ainda podem ser
colocadas em votação.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 21 de março de 2.016, com início às 20
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

