Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
10ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 04 DE ABRIL DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 24/16, prorroga os efeitos do Programa de Desligamento Voluntário – P.D.V., na forma
que especifica.
II – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, congratula o Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Dr. Cláudio Pacheco Prates Lamachia, pelo
efetivo trabalho em prol da justiça do nosso País, e, sobretudo, pelo protocolo do novo
pedido de impeachment da Presidente da República Dilma Rousseff, que representa o
apelo da nossa nação, conforme aduz.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 113/16, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que avalie com prudência a situação da
Associação da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, de forma que os funcionários
não sejam prejudicados, bem como o importante atendimento que prestam a toda
população, conforme especifica.
- 114/16, solicita a Secretaria de Saúde que disponibilize gratuitamente na rede municipal
de saúde o exame que detecta a Dengue. Pede, ainda, que o Município custeie as
despesas com medicamentos para o tratamento da doença.
- 117/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre o Plano Municipal de Enfrentamento á
Microcefalia, na forma que especifica.
ANDERSON APARECIDO SPOSITO:
Indicação:
- 116/16, pede ao Poder Executivo que determine a limpeza no entorno da EMEI Prof.º
Mario Franceschini e da antiga brinquedoteca, no bairro Jardim Belém, visto que o mato
alto está tomando conta do local, conforme especifica.
EDEVALDO BENEDITO GULHERME NEVES:
Requerimento:
- 35/16, requer ao Prefeito Municipal a microfilmagem de todos os cheques emitidos em
favor da Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado do
período compreendido de janeiro de 2010 até junho de 2014, conforme especifica.

JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS:
Requerimento:
- 33/16, solicita a Secretaria de Educação e Cultura que, no tempestivo prazo legal, envie a
esta Casa de Leis a prestação de contas do FUNDEB, acompanhado dos extratos
bancários, referente ao primeiro trimestre do exercício corrente.
JOSÉ DIAS BOLCÃO:
Indicação:
- 112/16, pede ao Poder Executivo que reconsidere a retomada da área doada a empresa
"Prime Importação, Exportação e Representação LTDA.", através da Lei Municipal n.º
3.881/2014, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 34/16, solicita ao Chefe do Poder executivo que, no tempestivo prazo legal, informe a esta
Casa de Leis o valor gasto pela Prefeitura Municipal com publicações e assinaturas no
jornal semanário “A Folha de Descalvado”, do período compreendido de janeiro de 2015
até a presente data.
Indicação:
- 115/16, reivindica ao Prefeito Municipal providências com relação aos moradores de rua
que estão pela cidade, encaminhando-os para programas de inclusão social, a fim de que
sejam reintegradas as suas famílias, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 118/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Próteses
Mamária no município de Descalvado e dá outras providências.
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 31 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 11 de abril de 2.016, com início às 20
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

