Câmara Municipal de
Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
14ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 02 DE MAIO DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
Ofício CPI n.º 16, do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, Sr. Argeu
Donizetti Reschini, constituída pelo Ato da Mesa n.º 19/15, encaminhando à Mesa Diretora
da Câmara Municipal, o seu relatório final, composto por 16 (dezesseis) páginas, para
leitura em Plenário, para conhecimento dos Senhores Vereadores e quem possa
interessar.
II – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 04/16, de autoria do Vereador José Dias Bolcão, manifesta efusivas congratulações ao
Hospital Estadual “Américo Brasiliense”, pelo atendimento com excelência e humanizado,
competência ímpar e carinho que trata seus pacientes, conforme aduz.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 143/16 encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, Anteprojeto de Lei que insere no calendário oficial de eventos do município de
Descalvado a “Koinonia Fest”, a ser realizada, anualmente, no segundo final de semana do
mês de agosto, na forma que especifica.
- 147/16, pede ao Poder Executivo que elabore projeto de construção de ciclovias, como
medida de melhoria para infraestrutura do trânsito e também, como meio de oferecer lazer,
entretenimento, e principalmente, segurança à população.
- 148/16, requer ao Senhor Prefeito Municipal a adoção de todos os procedimentos e
esforços cabíveis, objetivando a aquisição/instalação de transmissor de distribuição do
sinal da “Rede Super de Televisão”, atendendo, assim, pedido de moradores da cidade de
Descalvado, conforme especifica.
ANA PAULA PERIPATO GUERRA:
Indicações:

- 149/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que denomina “Thiago Paludetti” a Unidade de Saúde da
Família do Parque Milênio, no município de Descalvado-SP.
- 150/16, indica ao Prefeito Municipal que, ao elaborar e enviar o projeto de lei que trata da
concessão de auxílios e/ou subvenções as entidades do município de Descalvado, para o
ano de 2017, separe a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, de modo
que haja um projeto de lei exclusivamente destinado a esta Instituição, contendo todos os
convênios que serão firmados com a Municipalidade.
HELTON ANTONIO VENÂNCIO:
Indicação:
- 145/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo a manutenção da pista de cooper do Parque
Linear "Brazilina Ravazi", com intuito de que a população volte a utilizar o local para prática
esportiva, visando o bem-estar e a qualidade de vida de todos, conforme especifica.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS:
Requerimentos:
- 45/16, reivindica ao Prefeito Municipal informações referentes à reestruturação do
“Programa Café da Manhã Solidário”, o levantamento dos custos gerados, a possível
economia no corte deste benefício, bem como onde estão sendo aplicados esses recursos,
conforme especifica.
- 46/16, requer ao Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Descalvado que
envie a esta Casa de Leis cópia de seu estatuto, bem como dos documentos referentes a
contratação entre o Poder Público e a Entidade.
Indicação:
- 146/16, indica ao Poder Executivo que envide esforços visando divulgação e ampliação
do programa “Jovem Cidadão - Meu Primeiro Trabalho”, do Governo do Estado de são
Paulo, que oferece oportunidade de inserção no mercado de trabalho a estudantes do
ensino médio da rede estadual, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 47/16, requer ao Chefe do Poder Executivo que envie a esta Casa Legiferante
informações e documentos referentes a contratação da empresa “Construtora ERP Ltda.”,
que realizou o orçamento de reforma das escolas municipais, conforme especifica.
- 48/16, solicita ao Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo, Sr.
Marcos Antonio Monteiro, que estude a possibilidade de formalizar convênio entre o
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE e a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, visando o atendimento de servidores e seus
familiares residentes em nosso município e região e que congregue os interesses de
ambas as convenentes.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:

- 114/16, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que envie
a esta Casa de Leis Projeto de Lei visando autorizar a Prefeitura Municipal de Descalvado
a dar permissão para regularização de imóveis com edificações realizadas em desacordo
com as legislações vigentes.
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 abril 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 09 de maio de 2.016, com início às 20
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

