Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
31ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 47/16, institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado a “Corrida PH
Personal Trainer 5 K”, a ser realizada, anualmente, no mês de Agosto.
- 48/16, institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado o “Bazar
Evangélico”, a ser realizado, quinzenalmente, na forma que especifica.
II – PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 13/16, de autoria do Vereador José Dias Bolcão, reconhece e declara de Utilidade Pública
Municipal a “Associação SOS Viva Animal de Descalvado”.
III – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 13/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta efusivas
congratulações à Polícia Militar de Descalvado pela passagem, no dia 25 de agosto, do
“Dia do Soldado”, data em que os militares são homenageados pela honra e bravura com
que defendem o nosso País, conforme especifica.
IV – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:
- 305/16, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine a caracterização
padronizada dos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, com a logomarca
e o Brasão Oficial do Município de Descalvado, a fim de que sejam facilmente identificados,
conforme especifica;
- 306/16, sugere ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de destinar o percentual
de 10% a 20% das casas populares que serão construídas em Descalvado aos servidores
públicos municipais que não possuem casa própria, em benefício do funcionalismo que
presta relevantes serviços à nossa comunidade;
- 309/16, reitera solicitação ao Poder Executivo para que, juntamente com a Comissão
Municipal de Trânsito – COMUTRAN, determine os serviços necessários para sinalização
de solo na Avenida Bom Jesus, com o objetivo de disciplinar o trânsito naquela via de
grande fluxo de veículos.
ANA PAULA PERIPATO GUERRA:
Requerimento:
- 95/16, reitera pedido ao Prefeito Municipal, para que sejam encaminhados os Planos de
Trabalho de todas as Entidades que recebem repasses e auxílios da Prefeitura Municipal,
conforme especifica.

Indicação:
- 311/16, pede ao Prefeito Municipal que sejam adquiridos alguns equipamentos para a
Clínica de Fisioterapia Municipal, que funciona no prédio locado da APAE em atendimento
à população de Descalvado tendo como finalidade oferecer um atendimento melhor e com
mais qualidade aos munícipes.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS
Indicação:
- 310/16, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que determine o término do asfaltamento,
com toda infraestrutura necessária, nas Ruas Paulo Rusca e Waldemar Jordão, no Bairro
Jardim Paola, em benefício dos moradores daquela região, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Requerimento:
- 94/16, requer ao Procurador Geral do Município, Dr. Silvio Bellini, que, no tempestivo
prazo legal, envie a esta Casa de Leis cópia do Processo n.º 40/2016, Dispensa de
Licitação n.º 002/2016, Contrato Administrativo n.º 44/2016, referente ao contrato de
aluguel de imóvel para instalação da CIRETRAN em Descalvado;
Indicação:
- 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.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Indicações:
- 307/06, reivindica ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, a
construção de um palco na Praça da Bíblia, no Parque Morada do Sol, aproveitando-se a
estrutura da rampa para skate já existente naquele local, conforme especifica.
- 308/16, pede ao Poder Executivo Municipal que providencie a instalação de postes com
luminárias no prolongamento da Rua João Batista Brambilla, no Bairro Jardim São
Francisco, visando garantir a segurança dos moradores que residem e transitam naquela
via pública.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE RESOLUÇÃO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
- 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.
COMUNICADO
A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 05 de setembro de 2016, segunda-feira,
com início às 20 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

