Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
9ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 28 DE MARÇO DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORREPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício SF n.º 26/16, do Secretário de Finanças, Sr. Geraldo Aparecido de Campos,
encaminhando o RRR (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) da Lei de
Responsabilidade Fiscal, cumprimento das metas bimestrais, modelos 1, anexo 1, 2, 3, 4, 5
e 6 do 1º bimestre, balancete e diário de empenhos do mês de fevereiro, referentes ao
exercício de 2.016.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 21/16, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso e doar, com encargos, bem
imóvel pertencente a seu Patrimônio, para a empresa denominada “Zagarollo Papéis e
Embalagens Ltda Me.”
- 22/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária do
exercício corrente, no valor de R$ 226.414,56, para aplicação do saldo remanescente do
exercício anterior em ações voltadas à criança e adolescente pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Crianças e do Adolescente – COMUCRA, conforme especifica.
- 23/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária do
corrente exercício, no valor de R$ 405.118,91, para aplicação dos saldos remanescentes
do exercício anterior, conforme especifica.
III – MOÇÃO DE APOIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/16, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta apoio as
investigações da Operação “Lava Jato”, comandadas pelo Excelentíssimo Juiz Federal
Sergio Moro, em Curitiba, que revelam um enorme esquema de corrupção que vem
afetando o nosso País, conforme aduz.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 107/16, pede ao Poder Executivo que elabore Projeto de Lei onde seja concedido a
isenção da Taxa de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU a todas as igrejas e demais
Centros Religiosos situados no município de Descalvado.

- 108/16, indica ao Chefe do Poder Executivo que determine o calçamento do passeio
público no trecho da Avenida Independência, próximo a USF “José Ignácio Alonso”, e da
Avenida Antonio Garbuio, facilitando o transito de pedestres pelo local.
ANDERSON APARECIDO SPOSITO:
Requerimento:
- 32/16, solicita a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL que informe os motivos das
constantes quedas de energia que ocorrem em nossa cidade, causando desconforto e
prejuízo a população, conforme especifica.
EDEVALDO BENEDITO GULHERME NEVES:
Indicação:
- 110/16, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, estudos
no sentido de realizar abertura de via com toda infraestrutura necessária, para interligação
do Bairro Recanto dos Ipês ao Parque Vitória, conforme especifica.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS:
Requerimento:
- 30/16, requer a Secretaria de Educação e Cultura que, no tempestivo prazo legal, envie a
esta Casa de Leis, os cronogramas de obras nas escolas da rede pública municipal, bem
como os gastos efetivados com tais reformas, de acordo com a lei municipal n.º 3941/15.
Indicações:
- 106/16, reivindica ao Prefeito Municipal que providencie obras de melhorias no prédio da
“Academia da 3ª Idade”, localizada nas adjacentes do Ginásio de Esportes, sobretudo no
sentido de conter infiltrações, a fim de oferecer um local seguro e agradável para os nossos
idosos, conforme especifica.
- 111/16, indica ao Poder Executivo a implantação do projeto denominado “Caçamba
Social”, que consiste na colocação de caçambas espalhadas nos bairros do Município,
onde a população deposita lixo e entulho, com objetivo manter a cidade limpa e agradável,
conforme especifica.
JOSÉ DIAS BOLCÃO:
Indicação:
- 105/16, requer a Excelentíssima Prefeita do município de Ribeirão Preto, Sra. Darcy Vera,
a adoção de medidas urgentes visando determinar a implantação de placas
indicativas, orientando o trajeto rumo ao Hospital das Clínicas, da Rodovia Anhanguera,
cortando a cidade até chegar ao HC, de modo a facilitar a rápida localização desse
renomado nosocômio.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 109/16, sugere ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
que, através do setor competente, seja elaborado mapa da zona rural do município de
Descalvado, com indicações das estradas e serventias, bem como os nomes e endereços
das propriedades, nos moldes da “lista telefônica”.

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 04 de abril de 2.016, com início às 20
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

