Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
22ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 27 DE JUNHO DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício SF 57/16, do Secretário Municipal de Finanças, Senhor Geraldo Aparecido de
Campos, encaminhando balancete de receita, balancete de despesa e diário de empenhos
referentes ao mês de maio de 2016 – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 37/16, dispõe sobre as normas que regulam as medidas de polícia administrativa, a cargo
do Município em diversas matérias, e dá outras providências.
- 38/2016, dispõe sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Descalvado e
dá outras providências.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:
- 229/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo, que aumente R$50,00 (cinquenta reais) o
auxílio alimentação dos servidores municipais, como forma de reconhecimento pelos
relevantes serviços prestados por esses funcionários à comunidade descalvadense.
- 234/16, reitera pedido ao Poder Executivo para que envide esforços junto ao
Departamento de Estradas e Rodagem – DER objetivando o término do asfaltamento da
Vicinal “Vito Gaia Puoli” que liga Descalvado à Pirassununga, visto que a estrada é muito
utilizada por agricultores da região, bem como por estudantes e trabalhadores que
intercambiam entre as duas cidades.
- 235/16, pede ao Prefeito Municipal que disponibilize atendimento odontológico noturno
em todas as Unidades de Saúde da Família – USF’S, pois muitos cidadãos trabalham no
período da manhã e da tarde, restando-se somente a noite para cuidar da saúde bucal.
EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVES
Indicação:
- 226/16, indica ao Poder Executivo que estude a possibilidade legal de implantar espaço
destinado à formação de condutores em local existente no Parque Universitário defronte ao
condomínio, com o objetivo de liberar o fluxo rua onde hoje são realizadas manobras para
este fim, conforme especifica.

HELTON ANTONIO VENÂNCIO
Requerimento:
- 67/16, requer ao Chefe do Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, informe a esta
Casa de Leis quais as entidades assistenciais que foram beneficiadas com os alimentos
não perecíveis arrecadados no Festival Sertanejo, realizado nos dias 17, 18 e 19 de junho,
no Ginásio de Esportes do nosso Município.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS
Requerimentos:
- 68/16, solicita ao Prefeito Municipal informações sobre o andamento do Anteprojeto de
Lei, de minha autoria, que dispõe sobre a identificação, nos postes de energia elétrica, das
denominações de vias públicas do município, conforme especifica.
- 69/16, requer ao Poder Executivo informações sobre o andamento do anteprojeto de lei,
de minha autoria, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa municipal
denominado “Calçadinha Popular”, que consiste na construção de calçada em passeios
públicos situados m áreas de moradias de baixa renda, mediante financiamento a preço
popular.
- 70/16, pede a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo que envie a esta Casa Legiferante
cópias dos comprovantes de recursos financeiros arrecadados e gastos pela CME –
Comissão Municipal de Esportes, no período de 01/01/2015 a 30/06/2016.
JOSÉ DIAS BOLCÃO
Indicação:
- 231/16, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, a
adoção de medidas visando adquirir um aparelho tomógrafo para realizar exames em
caráter de urgência/emergência, e, também, para que pacientes do município não tenham
que se deslocar a cidades da região, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Indicações:
- 227/16, requer ao Poder Executivo Municipal a implantação da atividade delegada por
Policiais Militares, com objetivo de ampliar as ações de combate à criminalidade, em prol
da segurança de nossos cidadãos, conforme aduz.
- 228/16, solicita ao Prefeito Municipal que determine a manutenção da iluminação e
reparos no Parque Linear “Brazilina Ravasi Rischini”, localizado ao lado da antiga estação
ferroviária da FEPASA, a fim de tornar o local seguro e agradável para o uso da população.
- 232/16, 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 “Semana da Arte e da Cultura”, a ser realizada, anualmente, no mês de
setembro, na semana em que se comemora o aniversário da cidade.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Indicações:
- 225/16, indica ao Prefeito do Município, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, a
inscrição do Município de Descalvado no programa “Cidade Amiga do Idoso”, com a
finalidade de proporcionar um envelhecimento saudável e aumentar a qualidade de vida da
pessoa idosa.
- 230/16, sugere ao Diretor do Museu Público Municipal, Senhor Luiz Francisco Lefcadito
Alvares, a exposição das obras “Retratos de Mulheres”, de Danilo de Falco, nas
dependências da Câmara Municipal de Descalvado, na forma que 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 23 de junho de 2.016, quinta-feira, não
havia projeto inserido neste expediente. No entanto, proposituras ainda podem ser
colocadas em votação.
COMUNICADOS
A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 4 de julho de 2016, com início às 20
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

