Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
12ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 18 DE ABRIL DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 25/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária do
corrente exercício, no valor de R$ 300.000,00, para aplicação dos recursos vinculados em
ações de combate as perdas de água, fornecimento/instalação de macromedidores de
vazão e nível, monitoramento através de unidade remota e substituição de hidrômetros,
conforme especifica.
- 26/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária do
corrente exercício, no valor de R$ 331.263,50, para aplicação dos saldos remanescentes
de exercício anterior no valor de R$ 256.263,50 e distribuição do valor da Conta Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica para Material de Consumo, visando a aquisição de produtos
para sinalização de trânsito.
III – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 10/16, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, insere no calendário oficial de
eventos do município de Descalvado o “Bazar Evangélico” a ser realizado, quinzenalmente,
na forma que especifica.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 131/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre as normas de segurança a serem
observadas na instalação de piscinas no âmbito do município de Descalvado, na forma que
especifica e dá outras providências.
- 132/16, solicita ao Prefeito Municipal a construção de rampas de acesso nas calçadas das
igrejas de nosso Município, defronte as suas portas principais, a fim de facilitar o acesso
das pessoas com deficiências físicas e mobilidade reduzida as instituições religiosas,
conforme especifica.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicação:
- 128/16, indica ao Chefe do Poder Executivo que realize o recapeamento das vicinais
“Guilherme Scatena” e “José Perna Sobrinho”, bem como proceda a limpeza do
acostamentos e desentupimento das canaletas existentes para evitar que a água das
chuvas invada as pistas.

HELTON ANTONIO VENÂNCIO:
Indicação:
- 129/16, pede ao Prefeito Municipal que instale os equipamentos da academia ao ar livre
“Professor Pê Mussolini” do Jardim do Lago, na lateral da parte de fora do campo de
futebol do Ginásio de Esportes “Oswaldo Cardoso”, sendo que o local é muito mais
frequentado por cidadãos para a prática de atividades físicas.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS:
Requerimentos:
- 39/16, solicita ao Prefeito Municipal que envie a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo
legal, relatório das receitas oriundas de multas de trânsito no ano de 2015, bem como os
investimentos realizados com tais recursos arrecadados, conforme especifica.
- 40/16, requer ao Chefe do Poder Executivo informações sobre a regulamentação da lei
n.º 3.792, de 27 de março de 2.014, de minha autoria, que trata sobre adequação do
Conselho Municipal da Juventude – CONJUVE.
Indicação:
- 135/16, indica ao Poder Executivo que envide esforços no sentido de associar o nosso
município a AMITUR - Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico, com
objetivo de estimular a atividade turística e econômica de Descalvado, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 38/16, requer ao Senhor Henrique Fernando do Nascimento, Prefeito Municipal, que
informe se as férias dos servidores municipais, bem como a concessão da licença prêmio
dos mesmos estão em dia, incluindo os funcionários concursados e contratados, tendo em
vista que tais irregularidades podem onerar os cofres públicos.
Indicações:
- 130/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo que realize serviços de recapeamento
asfáltico, iniciando pela demarcação em tachões da Rua Primo Fachini atrás da Igreja de
São Sebastião, até a rotatória na Avenida Pio XII, nas proximidades do número 1050,
conforme especifica.
- 136/16, reitera pedido ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos, para que proceda com a limpeza das vias do Bairro Tamanduá, além do
recapeamento das ruas. Pede ainda a poda do mato alto nos terrenos que não possuem
calçamento e forçam os pedestres a andarem nas ruas.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 127/16, encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
anteprojeto de lei que dispõe sobre o incentivo ao cultivo de pomares domésticos no
perímetro urbano do município de Descalvado e dá outras providências.

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
LEITURA DA DENÚNCIA E VOTAÇÃO PARA SEU RECEBIMENTO POR PARTE DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM BASE NO DECRETO-LEI N.º 201/67:
- Denúncia de autoria do cidadão Vagner Basto, para instauração de Comissão
Processante, nos termos do Decreto-Lei n.º 201, de 27.02.1967, em face de Henrique
Fernando do Nascimento, Prefeito do Município de Descalvado. E, também, o afastamento
liminar do Prefeito Municipal Henrique Fernando do Nascimento, bem como ao final, em
sendo provadas as condutas irregulares, na cassação de seu mandato, conforme
especifica.
* Se aprovado o recebimento da denúncia, nesta mesma sessão será constituída a
Comissão Processante, com três vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais
elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. Demais disposições sobre o trâmite do
processo encontram-se consignadas no Decreto-Lei n.º 201/67.
COMUNICADO
A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 25 de abril de 2.016, com início às 20
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

