Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
26ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 25 DE JULHO DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 43/16, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para contribuir com
combustível para deslocamentos motorizados em inspeções e visitas técnicas das Juntas
de Serviço Militar, na forma que especifica.
II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:
- 263/16, reitera pedido ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
para que estude a viabilidade de implantar, em Descalvado, uma Unidade do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em prol da saúde de toda população, conforme
especifica.
- 267/16, reitera solicitação ao Poder Executivo para que realize abertura, infraestrutura e
asfaltamento da 2ª via na Rua Mário Bonitátibus, que dá acesso ao Parque Morada do Sol,
tendo em vista o grande fluxo de pessoas que passam pelo local todos os dias, conforme
especifica.
- 268/16 indica ao Prefeito Municipal que, junto ao órgão competente, realizem um “Torneio
de Pipas e Papagaios” entre os bairros da cidade, como forma de estimular a interação
entre os munícipes e promover uma atividade sadia e com baixo custo.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações:
- 269/16, pede ao Chefe do Poder Executivo que proceda a limpeza do passeio público na
Rua Dom Pedro II, visto que o local não possui calçamento e o mato alto e a sujeira
atrapalham o trânsito de pedestres.
- 270/16, reivindica a Comissão Municipal de Transito – COMUTRAN a implantação de
faixa de pedestres no cruzamento da Rua Cel. Rafael Tobias com a Avenida Guerino
Oswaldo, região central da cidade, com o objetivo de garantir a segurança dos transeuntes.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS
Requerimento:
- 82/16, requer ao Secretário de Finanças, Senhor Geraldo Aparecido de Campos, que
envie a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, a prestação de contas referente as
reformas nas escolas da rede pública municipal.
Indicações:
- 265/16, encaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
anteprojeto de lei que institui o Programa de Coleta Seletiva e Educação Ambiental nas
escolas da rede municipal de ensino do Município de Descalvado e dá outras providências.

- 266/16, pede a Secretaria de Educação e Cultura que institua a “Olimpíada Estudantil de
Descalvado” nas unidades de ensino da rede municipal, com objetivo de despertar o
interesse pelas modalidades esportivas e promover a integração dos alunos, conforme
especifica.
JOSÉ DIAS BOLCÃO
Requerimento:
- 81/16, solicita ao Deputado Estadual Orlando Morando esforços no sentido de destinar
pontes metálicas para o nosso município, em benefício da nossa população, em especial
os moradores e trabalhadores da área rural, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Indicações:
- 252/16, sugere ao Chefe do Poder Executivo que disponibilize um funcionário para
orientar grupos de pessoas que tenham interesse em instituir em nossa cidade
Entidades/Grupos Assistenciais/ONG´s, dentre outros, contribuindo com o crescimento do
município.
- 257/16, indica a Secretaria de Educação e Cultura seja criada uma comissão, com
objetivo de acompanhar e intervir quando necessário, na avaliação de desempenho dos
professores efetivos da rede municipal, atendendo o princípio da transparência e respeito
aos profissionais da educação, conforme especifica.
- 258/16, solicita ao Prefeito Municipal melhorias na praça localizada próximo a Escola
SESI, dotando-a de iluminação, a fim de oferecer maior segurança aos jovens skatistas que
praticam o esporte naquele local todos os dias, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Indicação:
- 262/16, requer ao Chefe do Poder Executivo, a realização do “Inventário Arbóreo”,
visando prevenir, proteger e oferecer manutenção às árvores das praças e vias públicas,
através de técnicos ligados ao meio ambiente, bem como promover um censo de
qualificação das espécies de todo o passivo arbóreo existente no perímetro urbano.
VAGNER ANTONIO AUGUSTO:
Indicação:
- 264/16, reivindica ao Poder Executivo Municipal que realize estudos visando a aquisição
de um veículo que atenda às necessidades da Comissão Municipal de Trânsito –
COMUTRAN, em vista da importância dos serviços prestados ao trânsito de nossa cidade.
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 21 de julho 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 01 de agosto de 2016, com início às 20
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

