Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
8ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 18/16, dá nova redação ao “caput” do artigo 3º e seus incisos da Lei Municipal n.º 2.542,
de 1º de setembro de 2.005, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Segurança Pública e Defesa do Cidadão no Município de Descalvado.
- 19/16, revoga a Lei n.º 3.641, de 02 de agosto de 2.011, que dispõe sobre desafetação e
concessão de direito de uso de bem público municipal.
- 20/16, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial à dotação orçamentária do
corrente exercício, no valor de R$ 337.424,69, para aplicação dos recursos objeto dos
convênios celebrados objetivando aquisição de equipamentos para a Creche do Bosque do
Tamanduá e Creche Parque Milênio.
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 08/16, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, dispõe sobre a licença
paternidade dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, na forma que
especifica.
III – MOÇÃO DE REPÚDIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/16, de autoria do Vereador Anderson Aparecido Sposito, manifesta repúdio a
Presidente da República, Dilma Rousseff, pela nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva ao cargo de Ministro da Casa Civil, que demonstra o desespero do Partido dos
Trabalhadores (PT) diante das investigações da “Operação Lava Jato”, conforme
especifica.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 98/16, requer ao Chefe do Executivo a construção de praça pública em área de
propriedade da Municipalidade, próxima à escola do SESI, objetivando proporcionar um
espaço de lazer e entretenimento aos moradores daquela região.
- 99/16, reitera pedido ao Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de realizar a
doação de terrenos para famílias de baixa renda que ainda não possuírem residência
própria, conforme especifica.

- 100/16, solicita ao Poder Executivo que promova uma “Campanha Contra Pedofilia”, com
ações que tenham por objetivo alertar a população sobre as situações de violação dos
direitos das crianças e adolescentes, conforme especifica.
ANA PAULA PERIPATO GUERRA:
Indicação:
- 103/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que dá nova redação ao artigo 3º da Lei nº 2.922, de 13 de
agosto de 2.008, que dispõe sobre a ampliação da licença maternidade e da licença
paternidade de servidores públicos do Município.
HELTON ANTONIO VENÂNCIO:
Indicações:
- 101/16, pede ao Prefeito Municipal providências quanto a iluminação da praça pública
“Francisco Benine”, localizada no bairro São Sebastião, a fim de disponibilizar um local
seguro e agradável para o lazer das famílias que residem nas proximidades daquele local.
- 102/16, requer ao Poder Executivo que estude a viabilidade de realizar a doação de uma
área ao DETRAN de Descalvado, para que seja utilizada como depósito de veículos
apreendidos no Município, conforme especifica.
JOSÉ DIAS BOLCÃO:
Indicação:
- 97/16, indica ao Prefeito Municipal que determine o replantio de “Pinheiros” às margens
da Via de Acesso Juvenal Pozzi, em substituição às árvores que secaram e morreram,
visando o embelezamento do local que é uma das principais entradas de Descalvado.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Indicações:
- 81/16, reivindica ao Poder Executivo providências com relação aos veículos abandonados
nas vias públicas da cidade, que além de atrapalharem o trânsito e causarem insegurança
a população, prejudicam o aspecto visual da Urbe.
- 104/16, solicita ao Prefeito do Município a adoção de medidas visando a contenção de
despesas do poder executivo para que seja possível conceder o reajuste salarial de 12%
aos servidores públicos municipais, porém, sem que haja o corte de horas extras dos
funcionários que desempenham funções essências como serviços de saúde, transporte,
água, entre outros, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 96/16, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
que reinicie tratativas com a empresa “Vargas & Partners Empreendimentos e
Participações Ltda.”, a fim de instituir o programa “D Park - Condomínio Tecnológico”, em
Descalvado, conforme especifica.

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 29/16, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, requer, com fulcro no Inciso II do
Artigo 44 do Regimento Interno Cameral, a constituição de Comissão Especial para
elaboração de minuta de projeto de resolução visando criar o Código de Ética e Decoro
Parlamentar a âmbito da Câmara Municipal de Descalvado, consoante aduz.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 28 de março de 2.016, com início às 20
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

