Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
24ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 11 DE JULHO DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 41/16, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração do Orçamento-Programa
do exercício financeiro de 2017. (TRAMITAÇÃO ANEXA PARA CONHECIMENTO DE
TODOS).
II – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 10/16, de autoria do Vereador José Augusto Cavalcante Navas, congratula a Senhora
Silvia Pratta Pulici pela posse como Presidente do Rotary Club de Descalvado, sendo a
primeira mulher a assumir esse cargo em 60 anos de história em Descalvado. Ainda,
manifesta sinceros agradecimentos ao Senhor José Roberto Pizzato pelo excelente
trabalho realizado a frente desta Colenda Instituição no último ano.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:
- 248/16, indica ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
que determine o plantio de árvores no bairro Alto da Boa Vista, visto que aquela região se
encontra escassa de área verde.
- 249/16, reivindica ao Prefeito Municipal a colocação de lixeiras ao longo da Avenida
Maestro Francisco Todescan, nas proximidades do Ginásio de Esportes “Oswaldo
Cardoso”, para que população possa depositar seu lixo, sem causar prejuízos ao meio
ambiente e ao aspecto visual de nosso município.
- 250/16, sugere ao Poder Executivo a reforma e recolocação das placas de identificação
dos bairros, que servem para orientação da população e turistas que visitam a nossa
cidade, conforme especifica.
EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVES:
- 251/16, reivindica ao Poder Executivo a construção de uma área para recreação, no
Bairro Morada do Sol, dotado de toda infraestrutura necessária para realização de
atividades destinadas a adultos e crianças com o objetivo de oferecer lazer e
entretenimento ao populoso bairro descalvadense, conforme especifica.
HELTON ANTONIO VENÂNCIO
Indicação:
- 247/16, solicita ao Prefeito Municipal a retirada dos entulhos deixados no terreno,
localizado na Rua Indalécio Calza, no bairro Bosque do Tamanduá. Pede, ainda, que no
local seja construído um ponto de ônibus com banco e cobertura para os usuários do
transporte público e escolar.

JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS
Indicação:
- 244/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre a publicação mensal no site oficial do
município dos dados referentes às diárias utilizadas pelos servidores públicos e agentes
políticos da administração pública municipal.
JOSÉ DIAS BOLCÃO
Indicação:
- 246/16, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que
estude a possibilidade de conceder desconto de 50% na tarifa de água quando o consumo
for igual ou inferior a 15m³, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Requerimentos:
-76/16, indica a Secretária de Educação e Cultura, Senhora Rute Maria Pozzi Casati, que
regularize a situação dos estagiários que acompanham as crianças nas viagens de ônibus,
conforme especifica.
- 77/16, requer à comissão de avaliação municipal que, no tempestivo prazo legal,
esclareça algumas informações referentes ao contrato celebrado entre a Prefeitura
Municipal e o Senhor Marcio Francisco do Nascimento, referente ao aluguel de imóvel para
instalação do CIRETRAN.
- 78/16, encaminha ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo Geraldo
Alckmin pedido para que seja destinado ao Município de Descalvado 1 (uma) viatura 4x4
para o patrulhamento da extensa área rural deste município.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Indicação:
- 243/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
que, através do Conselho Municipal do Idoso elabore eventos para comemoração do “Dia
Internacional do Idoso”, oferecendo principalmente o programa conhecido como “Viaja Mais
Melhor Idade”.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 40/16, dispõe sobre o parcelamento de solo para fins urbanos no Município de
Descalvado e dá outras providências.
PROJETO DE RESOLUÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 01/16, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, regulamenta, na Câmara Municipal de
Descalvado, o sistema de controle interno, na forma que especifica.
COMUNICADO
A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 18 de julho de 2016, com início às 20
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

