Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
4ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício n.º 1.027/2015/GIGOV, da Gerência Executiva de Governo de Piracicaba da Caixa
Econômica Federal, informando o bloqueio na conta veiculada ao contrato de repasse
firmado com o MUNICÍPIO DE DESCALVADO no âmbito do Programa MCID/PLANJ
URBANO – Pavimentação, sob a gestão sob MINISTÉRIO DAS CIDADES, que tem por
objeto 1008250-31 – Obras de pavimentação asfáltica na Avenida Independência e
adjacências no bairro Novo Jardim Belém.
II – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 09/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no
valor de R$ 113.648,15 (cento e treze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quinze
centavos), na forma que especifica.
- 10/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 323.831,80 (trezentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta
centavos), para aquisição de equipamentos para Creche do Bosque do Tamanduá e
Creche Parque Milênio.
- 11/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 4.500,05 (quatro mil e quinhentos reais e cinco centavos), para aplicação dos
saldos remanescentes de exercício anterior.
- 12/16, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 61.207,43 (sessenta e um mil, duzentos e sete reais e quarenta e três
centavos), para devolução de recursos não aplicados do Convênio n.º 01015/2009
celebrado com o Ministério da Saúde não aplicado em sua totalidade.
- 13/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), na forma que especifica.
III – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 45/16 encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de Lei que dá nova redação ao Inciso II do Artigo 2º da Lei n.º
3.904, de 27 de fevereiro de 2015 que institui o Programa de Auxílio Transporte aos Cursos
Profissionalizantes, Universitários e Pré-Vestibulares a alunos residentes no município de
Descalvado.

- 47/16, reivindica ao Poder Executivo que dê continuidade do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, nas escolas do município, como método
de prevenção, conscientização e orientação do uso e consumo de drogas, conforme
especifica.
- 48/16, solicita ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Secretaria de Saúde, promova
a distribuição gratuita de repelentes para a população de baixa renda, tendo em vista as
doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegipty, entre elas o zica vírus, que pode ser o
grande responsável pelo aumento de casos de microcefalia no Brasil.
ANA PAULA PERIPATO GUERRA
Requerimento:
-17/16, requer ao Poder Executivo o cumprimento da Lei n.º 12.994, de 17 de junho de
2014, que altera a Lei n.º 11.350, de 5 de outubro de 2005, para instituir piso salarial
profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira, dos agentes comunitários de
saúde e dos agentes de combates a endemias.
Indicações:
- 52/16, pede ao Prefeito Municipal a adoção das medidas necessárias visando a
regularização do loteamento conhecido como “Chácara Pantanal”, realizando no local toda
infraestrutura necessária, conforme especifica.
- 53/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do
Nascimento, anteprojeto de Lei que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública, no
âmbito do Município de Descalvado e dá outras providências.
ANDERSON APARECIDO SPOSITO:
Indicação:
- 54/16, indica ao Chefe do Poder Executivo que execute a limpeza e manutenção nos
pontos de ônibus municipais que possuem cobertura, pois os mesmos encontram-se com
água parada na parte de cima, podendo servir de criadouro para o mosquito Aedes
Aegipty, conforme aduz.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI:
Indicações;
- 44/16, solicita ao Prefeito Municipal que contrate empresa especializada para avaliar
todos os cargos, empregos públicos e setores da administração, no sentido de conceder
adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores que exercem funções e
atividades que se enquadram como insalubres e periculosas e ainda não estão recebendo
este benefício que é de direito, conforme especifica.
- 49/16, solicita a Secretaria de Saúde que retorne o atendimento odontológico noturno no
Centro Odontológico Municipal, em prol dos trabalhadores da nossa cidade, conforme
especifica.

EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVES:
Requerimento:
- 20/16, requer ao Prefeito de Descalvado informações sobre o andamento dos
procedimentos para a liberação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, visto que se
trata de uma obra de extrema importância para o Município.
HELTON ANTONIO VENÂNCIO:
Indicação:
- 57/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo, pelo terceiro ano consecutivo, a constituição
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, visando a segurança e o bemestar dos servidores públicos municipais, conforme especifica.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS:
Requerimentos:
- 16/16, pede a Secretaria de Educação e Cultura que, no tempestivo prazo legal, envie a
esta Casa de Leis a relação dos materiais inservíveis provenientes da reforma das
unidades escolas do município de Descalvado.
- 19/16, requer a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social informações sobre a
tramitação do processo para a construção do novo Centro de Referência da assistência
Social – CRAS, no bairro Bosque do Tamanduá, conforme especifica.
Indicação:
- 51/16, indica a Secretaria de Saúde que entre em contato com a “Fundação Oswaldo
Cruz” (Fiocruz), no sentido de solicitar amostras do inseticida biológico desenvolvido pela
instituição, que é capaz de extinguir as larvas do mosquito Aedes Aegypti em 24 horas.
JOSÉ DIAS BOLCÃO:
Indicação:
- 50/16, reivindica ao Prefeito Municipal que, junto ao órgão competente, instale tapumes
para o fechamento da construção da nova Unidade de Saúde da Família – USF, no Bairro
Jardim Belém, pois a obra fica completamente aberta, servindo de abrigo para usuários de
drogas e causando insegurança aos moradores daquela região.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimento:
- 21/16, encaminha ao Excelentíssimo Delegado Antônio Valério Morillas Júnior, Gerente
Regional do Ministério do Trabalho e do emprego da cidade de São Carlos, denúncia
contra a Prefeitura Municipal de Descalvado, pelo não reajuste ao servidor municipal,
conforme especifica.
Indicações:
- 55/16, indica ao Chefe do Poder Executivo que tome providencias com relação aos
pontos de alagamentos que se formam na Rua Coronel Arthur Whitaker, em cruzamento
com as Ruas Nicolau Antônio Lobo, José Quirino Ribeiro, Dr Cândido Rodriguês, Antônio
Alves Aranha, dentre outras, conforme especifica.

- 56/16, encaminha ao Prefeito do Município anteprojeto de Lei que dá nova redação ao
caput do artigo 3º e seus incisos da Lei Municipal n.º 2.542, de 1º de setembro de 2005,
que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa do
Cidadão no Município de Descalvado.
SEBASITÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 46/16, indica à Secretária Municipal de Educação e Cultura, Professora Rute Maria Pozzi
Casati a possibilidade de realização das “Olimpíadas da Leitura” nas escolas da rede
municipal de ensino, a fim de incentivar cada vez mais o hábito da leitura aos alunos 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 18 de fevereiro 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 29 de fevereiro de 2.016, com início às
20 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

