Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
32ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 05 DE SETEMBRO DE 2016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício n.º 19/16, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile,
encaminhando balancete financeiro do mês de agosto, do exercício corrente, referente às
contas deste Legislativo.
II – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 14/16, de autoria do Vereador Vagner Antonio Augusto, congratula a descalvadense
Helena Netto Cirelli pela participação como voluntária nas Olimpíadas Rio 2016, os
primeiros Jogos Olímpicos da América Latina, trazendo um grande orgulho a seus
familiares, amigos e a nossa cidade, conforme especifica.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:
- 318/16, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo para que envide esforços no sentido
de realizar os serviços de infraestrutura urbana e asfaltamento nas Ruas Alcides Tiengo,
João Francisco Ravazi, Carlos Alton, Etelvina da Matta, João Donizetti Trombini, Irmã
Tereza Stafuzza e Clóvis Alvares Ferreira Junior, localizadas no Bairro Jardim do Lago.
- 319/16, pede ao chefe do poder executivo estudos no sentido de construir uma “academia
ao ar livre”, no área de propriedade da prefeitura municipal no bairro parque morada do sol,
objetivando incentivar a práticas de esportes naquele bairro.
- 320/16, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, que
providencie com urgência o funcionamento das câmeras de segurança que já estão
instaladas em pontos estratégicos de nossa cidade, conforme especifica.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI
- 316/16, indica ao Prefeito Municipal, que realize pintura de solo nas vias Coronel Arthur
Whitacker e Avenida Guerino Oswaldo, tendo em vista que são vias de grande circulação
de pessoas, conforme especifica.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS
Indicação:
- 313/16, indica ao Chefe do Poder Executivo a instalação de um pórtico na entrada do
Distrito Industrial “Cosmo Fuzaro”, no Butiá, com o objetivo de facilitar a identificação das
empresas instaladas naquele local, conforme especifica.
JOSÉ DOIAS BOLCÃO
Indicação:
- 315/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que dá nova redação ao artigo 4º da Lei nº 3.881, de 22 de
dezembro de 2014, na forma que especifica.

LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Requerimentos:
- 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;
- 97/16, requer ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin a
adoção das medidas necessárias a fim de destinar para Descalvado uma unidade da rede
de reabilitação “Lucy Montoro”, que oferece tratamento especializado a pessoas com
deficiências físicas, consoante aduz.
Indicação:
- 321/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre o provimento dos empregos públicos em
comissão por servidores de carreira, no âmbito do Poder Executivo Municipal, na forma que
especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Indicação:
- 317/16, indica ao Chefe do Poder Executivo que junto a secretaria competente organize
gincana denominada “Novos Talentos” como forma de incentivo aos pequenos artistas e
atletas de nossa cidade, conforme especifica.
VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO
- 312/16, solicita ao Poder Executivo que, viabilize previsão legal e orçamentária para que o
município, promova a construção de uma balança no almoxarifado municipal, como forma
de melhor fiscalizar entradas e saídas de mercadorias que necessitem deste tipo de
pesagem.
- 314/16, reivindica a Comissão Municipal de Transito – COMUTRAN a implantação de
faixa de pedestres no cruzamento da Rua Coronel Arthur Whitacker com a Rua João
Osório, região central da cidade, com o objetivo de garantir a segurança dos transeuntes.
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 01 de setembro 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 12 de setembro de 2016, segunda-feira,
com início às 20 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

