Câmara Municipal
Descalvado

de

16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
1ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
- Ofício CCF n.º 79/15, da Coordenadora de Contabilidade e Finanças, Senhora Suselei
Bonani, encaminhando o balancete financeiro do mês de dezembro de 2016, referente às
contas deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar.
- Ofício PGM n.º 17/16, subscrito pelo Procurador Geral do Município, Dr. Silvio Bellini,
comunicando que, desde o dia 04 de janeiro de 2016, o horário de funcionamento dos
serviços da Administração Pública de Descalvado retornou ao período integral, conforme
Decreto Municipal n.º 4.375/2015.
- Ofício SF n.º 02/16, da Diretora de Finanças, Senhora Nilsa de Fátima Botaro,
encaminhando o balancete, diário de empenhos referente ao mês de dezembro de 2015 e
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal,
módulo 3 (RCL) referente ao sexto bimestre - à disposição dos Senhores Vereadores e a
quem possa interessar.
- Ofício n.º 1112/2015, da Gerência Executiva de Governo de Piracicaba da Caixa
Econômica Federal, informando da celebração do Contrato de Repasse n.º 1025.80386/2015/MCIDADES/CAIXA que tem por objeto infraestrutura em guias, sarjetas e
pavimentação asfáltica.
II – VETOS NA ÍNTEGRA PARA LEITURA NESTE EXPEDIÊNTE:
- Veto integral do Prefeito ao Projeto de Lei n.º 31/15, de autoria do Vereador Luiz Carlos
Vick Francisco, que versa sobre a alteração no Código Tributário do Município.
- Veto integral do Prefeito ao Projeto de Lei n.º 37/15, de autoria do Vereador José Augusto
Cavalcante Navas, que versa sobre obrigatoriedade do uso de lâmpadas LED na rede de
iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários do município.
Observação:
Os projetos vetados deverão ser apreciados pela Câmara dentro do prazo de trinta dias a
contar desta Sessão, em uma só discussão, considerando-se aprovados se obtiverem o
voto favorável da maioria absoluta de seus membros.

Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido acima, os vetos serão colocados na
Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação
final.
III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 01/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP, Dr. Marcos da Costa, e o Presidente da
Instituição em Descalvado, Dr. Farah Jorge, pela implantação do projeto “OAB Concilia”,
possibilitando a realização de reuniões de conciliação no prédio da OAB.
IV– PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 08/16, reivindica ao Prefeito Municipal medidas visando a pavimentação asfáltica em
trecho da Avenida Independência que ainda não dispõe dessa benfeitoria, em
atendimento às reivindicações dos munícipes que transitam pelo local.
- 09/16, requer ao Poder Executivo a volta do café da manhã solidário, que foi suspenso no
ano de 2014 com a promessa de reestruturação, e até o momento não foi retomado, pois
muitos munícipes eram atendidos pelo programa, sendo-lhes servido a primeira e principal
refeição do dia.
- 10/16, indica ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Comissão Municipal de
Trânsito – COMUTRAN realizem a sinalização de solo na Avenida Bom Jesus, com
objetivo de disciplinar o trânsito naquela via de grande fluxo de veículos, conforme
especifica.
ANA PAULA PERIPATO GUERRA:
Requerimentos:
- 01/16, requer a Empresa de Telefonia “VIVO” que informe o município de Descalvado,
quais são as metas para o ano de 2016, quanto a expansão de linha fixa e internet em
nossa cidade, principalmente para os Bairros Alto da Boa Vista, Tamanduá e Santa
Terezinha.
- 03/16, requer ao Chefe do Poder Executivo cópia do número do cadastro da Prefeitura
Municipal no SICONV dos Projetos do Governo Federal, que tratam sobre a rede de
abastecimento e recuperação e abertura das estradas municipais para os assentamentos
agrários.
- 04/16, requer ao Procurador Geral do Município, Doutor Silvio Bellini, que encaminhe a
esta Casa de Leis, os Planos de Trabalho de todas as entidades que recebem repasses e
auxílios da prefeitura municipal, conforme especifica.
ANDERSON APARECIDO SPOSITO:
Indicações:

- 03/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que dá nova redação ao artigo 2º da lei nº 3.924, de 1º de
junho de 2.015, que dispõe sobre a reestruturação da concessão de cesta básica e cartão
alimentação, sob a denominação de “Auxílio Alimentação”, aos servidores públicos
municipais e dá outras providências.
- 04/16, solicita ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que
conceda o reajuste salarial de 10,71% aos servidores públicos municipais, referente ao ano
de 2015. Pede ainda, um aumento salarial de 6,41%, referente ao índice de inflação do ano
de 2014.
- 05/16, reivindica ao Poder Executivo estudos no sentido de elevar a referência salarial do
cargo efetivo de monitor de creche, tendo em vista a relevância dos serviços prestados por
tais servidores, conforme especifica.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações:
- 11/16, sugere ao Poder Executivo a reforma e recolocação das placas de identificação dos
bairros e vicinais, que servem para orientação da população e turistas que visitam a nossa
cidade, conforme especifica.
- 12/16, pede ao Prefeito Municipal que providencie a instalação de “ecopontos” em
diversas regiões de nossa cidade, como forma de incentivar a população a descartar
corretamente o lixo inorgânico.
- 13/16, reivindica ao Poder Executivo municipal a implantação de placas de sinalização nas
vicinais, objetivando alertar os motoristas sobre os perigos da estrada, diminuindo os riscos
de acidentes, conforme especifica.
HELTON ANTONIO VENÂNCIO:
Indicação:
- 06/16, indica ao Prefeito Municipal que disponibilize maior número de vagas de
estacionamento para deficientes e idosos na região central da cidade e onde mais se fizer
necessário, a fim de facilitar a locomoção desses cidadãos ao comércio, bancos, praças,
órgãos públicos, hospitais, entre outros, conforme especifica.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS:
Indicação:
- 14/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre regularização de construções e dá outras
providências.
- 18/16, solicita ao Prefeito Municipal medidas urgentes, de limpeza e manutenção na
Praça “Luiz Celso Antônio”, popularmente conhecida como “Praça do Lago”, bem como no
Kartódromo e na Academia ao ar Livre “Pedro Benedito Mussolini” existente no local,
conforme especifica.

- 19/16, requer ao Chefe maior do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, para que execute melhorias na estrada da Fazenda Santa Elizabeth, mais
conhecida como Engenho Velho, pois com as fortes chuvas que ocorram recentemente, o
caminho está quase sem condições de ser trafegado.
JOSÉ DIAS BOLCÃO:
Indicação:
- 07/16, pede ao Prefeito de Descalvado que providencie uma operação “tapa-buracos” em
todas as vias públicas da cidade, tendo em vista que há bairros como o Bosque do
Tamanduá necessitando urgentemente desse serviço, objetivando garantir um trânsito
seguro e também, como forma de evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti em
nossa cidade.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 02/16, requer a Empresa “Unimed São Carlos”, que atende os servidores públicos,
empresas e particulares em Descalvado, que disponibilize médico plantonista em sua sede
neste Município, de modo que o pronto atendimento ocorra separadamente ao do Pronto
Socorro Municipal.
- 06/16, reivindica ao Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, informe a esta Casa
Legiferante, qual a economia gerada aos cofres públicos com a redução de horário de
funcionamento dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal, levada a efeito através
do Decreto n.º 4.331/2015, conforme aduz.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicações:
- 01/16, indica à Diretora Municipal de Saúde, Senhora Luiza de Cássia Tinelli, a
possibilidade de distribuir repelentes gratuitamente às gestantes, preventivos ao mosquito
Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zica vírus.
- 02/16, pede ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
que, através do setor competente, substitua os símbolos de acessibilidade pelo atual criado
pela Unidade de Desenho Gráfico do Departamento de Informação Pública das Nações
Unidas (ONU), a pedido da Divisão de Reuniões e Publicações do Departamento de
Assembléia Geral e Gestão de Conferências das Nações Unidas, que será daqui em diante
referido como “Logotipo de Acessibilidade”.
- 15/16, solicita ao Poder Executivo a instalação de “lombada eletrônica”, na Avenida
Independência, próximo a escola SESI, bem como na Avenida Bom Jesus, visto que são
avenidas que possuem fluxo intenso de veículos, conforme especifica.
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 28 de janeiro 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 em data e horário a serem fixados de comum
acordo entre os vereadores.

