Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
29ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 15 DE AGOSTO DE 2016
PEQUENO EXPEDIENTE

I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Convite - do Comandante da Terceira Companhia de Policia Militar, Capitão PM
Daniel do Amaral Veiga, convidando todos a participarem de Audiência Pública a
ser realizada no dia 16 de agosto de 2016, às 19h00, nas dependências da Câmara
Municipal de Descalvado/SP, onde serão tratados assuntos relativos à Segurança
Pública e, na oportunidade, será lançada a Campanha Vizinhança Solidária.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 45/16, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial à dotação orçamentária
do corrente exercício, cuja o motivo da suplementação é a aplicação de recursos de
empenhos estornados neste exercício e saldo remanescente de exercícios
anteriores, não aplicados, FNDE, merenda escolar, na forma que especifica.
- 46/16, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial à dotação orçamentária
do corrente exercício, tendo por finalidade a aplicação de recursos do Convênio
“Brasil Carinhoso” referente a saldos remanescentes de exercícios anteriores, não
aplicados tempestivamente, na forma que especifica.
III – PROJETO DE RESOLUÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 02/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, insere o parágrafo
segundo ao Artigo 101 da resolução nº 06/90, que dispõe sobre o regimento interno
da Câmara Municipal de Descalvado, e remunera seu parágrafo único, a fim de
possibilitar a utilização de meios audiovisuais durante a Ordem do Dia, na forma que
especifica.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:
- 288/16, requer ao Chefe do Executivo a construção de pista de skate em área da
municipalidade próxima à escola do SESI, tendo em vista que o bairro não dispõe
de área de lazer e entretenimento aos moradores daquela região, conforme
especifica.

- 291/16, reitera pedido ao Prefeito Municipal, para que realize pavimentação
asfáltica em trecho da Avenida Independência que ainda não dispõe dessa
benfeitoria, nas proximidades da Escola SESI 205.
- 292/16, indica ao Chefe do Poder Executivo, que realize estudo para a
implantação de semáforo na Avenida Bom Jesus, tendo em vista o intensivo fluxo
da via, principalmente nos horários de pico, conforme especifica.
EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVES
Indicação:
- 290/16, requer ao Poder Executivo Municipal que realize a pintura de faixa central
na Perimetral Cezar Martinelli, bem como a pintura de faixas de pedestre na região
central da cidade, conforme especifica.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS
Requerimentos:
- 91/16, pede ao Poder Executivo informações referentes a inauguração dos
Centros de Educação Infantil “Professora Zuleika Aparecida Facchin", no bairro
Parque Milênio e “"Professora Dirce Pereira Fonseca", no bairro Bosque do
Tamanduá, conforme especifica.
- 92/16, requer a Secretaria de Educação e Cultura que, no tempestivo prazo legal,
envie a esta Casa de Leis a prestação de contas do FUNDEB, acompanhado dos
extratos bancários, referente ao segundo trimestre do exercício corrente.
JOSÉ DIAS BOCÃO
Indicação:
- 286/16, sugere ao Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, medidas a fim de incentivar a agricultura orgânica, bem
como a normatização para que os produtos recebam o selo municipal de "Alimento
Orgânico", conforme aduz.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Indicações:
- 284/16, 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 “Festa Julina das Comunidades Santa Cruz, Bela Vista e
Jardim Paola”, a ser realizada, anualmente, no penúltimo sábado do mês de julho,
na forma que especifica.
- 285/16, solicita a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
que realize a poda das árvores na Rua XV de Novembro, visto que os galhos secos
podem cair e causar acidentes com veículos e pedestres, conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Indicação:
- 287/16, requer à Mesa Diretora que encaminhe ao Prefeito Municipal o Anteprojeto
de Lei anexo, que institui no município de descalvado o “Programa de Pagamento
por Serviços Ambientais – PMPSA”, na forma que especifica.

VAGNER ANTONIO AUGUSTO:
Indicação:
289/16, indica ao Prefeito Municipal, que providencie a retirada do canteiro que
divide a Via de Acesso Juvenal Pozzi e a Rua João Augusto Cirelli, tendo em vista
que o local fica com aspecto de abando por necessitar de manutenção frequente, e
ainda, que elabore outra forma de manter a divisão entre rua e avenida.

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 11 de agosto de 2016, quintafeira, não havia projeto inserido neste expediente. No entanto, proposituras ainda
podem ser colocadas em votação.

COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 22 de agosto de 2016, segundafeira, com início às 20 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

