Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
37ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 10 DE OUTUBRO DE 2016
PEQUENO EXPEDIENTE
I - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício n.º 25/16, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Stábile, encaminhando
o balancete financeiro do mês de setembro, do exercício corrente, referente às contas
deste Legislativo.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 49/16, estima receita e fixa despesa do município de Descalvado para o exercício
financeiro de 2017 (tramitação anexa).
- 50/16, autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílios e subvenções sociais, na
forma que especifica e dá outras providências.
- 51/16, prorroga o prazo da permissão para a regularização do parcelamento de imóveis,
nos casos estabelecidos na Lei Municipal n.º 4.027, de 31 de maio de 2016.
- 52/16, institui o Fundo Municipal do Idoso, na forma que especifica.
III – MOÇÃO DE APOIO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/16, de autoria do Vereador José Dias Bolcão, manifesta apoio às reivindicações
salarias da ASSPM – Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado
de São Paulo para os anos de 2015 e 2016 junto ao Governo de São Paulo.
IV - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Requerimento:
- 100/16, reitera pedido ao Chefe do Poder Executivo para que seja dado continuidade nos
procedimentos que se iniciaram em 2012 para a instalação em Descalvado da Guarda
Municipal, haja vista a necessidade do reforço na segurança em nosso município, conforme
especifica.
Indicações:
- 344/16, indica ao Chefe do Poder Executivo estudos no sentido de disciplinar o trânsito no
cruzamento das Ruas Cel. Rafael Tobias, Padre Jeremias José Nogueira, e Perimetral
Cezar Martinelli, próximo ao Bairro Santa Cruz, como forma tornando o local mais seguro.

- 345/16, reitera solicitação a Secretaria de Saúde que promova Campanha de Doação de
Sangue no município de Descalvado, em parceria com o hemonúcleo de Araraquara, com
pontos de coleta, inclusive, nos finais de semana, objetivando a reposição dos estoques de
sangue.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Requerimento:
- 101/16, requer a Mesa Diretora da Câmara Municipal que expeça ofício ao responsável
pela empresa de plano de saúde “Unimed São Carlos” convidando-o a participar de reunião
pública no Plenário deste Poder Legislativo, para tratar do atendimento médico, sobretudo
plantonista, oferecido pela empresa a seus clientes, consoante aduz.
Indicação:
- 346/16, reivindica ao Poder Executivo a realização de um mutirão de limpeza nas vias
públicas, calçadas, guias e sarjetas, praças e terrenos de toda a cidade, em vista da
grande quantidade de sujeira e mato alto que afetam diretamente a saúde pública da
população, além de prejudicar o aspecto visual da nossa Urbe.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM
SEGUNDO TURNO:
- 01/16, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, dá nova redação ao Artigo 88, da
Lei Orgânica do Município de Descalvado, na forma que especifica.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 17 de outubro de 2016, segunda-feira,
com início às 20 horas, conforme prevê o Regimento Interno.
- Após a presente sessão pedimos a todos que permaneçam em seus lugares, pois
teremos uma reunião com a provedoria da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Descalvado, que apresentará e real situação da Irmandade.

