Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
41ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício n.º 29/16, da Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Cristina Stábile,
encaminhado o balancete financeiro do mês de outubro, do exercício corrente, referente às
contas deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar.
II - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:
- 371/16, pede ao Poder Executivo que determine a pavimentação ou colocação de
bloquetes de concreto sobre o paralelepípedo do Cemitério Municipal, no trecho em que
passa o carrinho utilizado para o sepultamento, conforme especifica.
- 372/16, indica ao Prefeito Municipal que, juntamente com a Associação Comercial e
Industrial de Descalvado – ACID elabore a campanha “Natal com Luzes”, baseando-se na
lei nº 1.807, onde é dado desconto no IPTU para as casas mais iluminadas da cidade,
conforme especifica.
- 373/16, reitera pedido ao Poder Executivo para que providencie a abertura de uma
“Creche do Idoso” em nosso município, a fim de oferecer aos idosos um local onde possam
passar o dia, com acompanhamento médico e psicológico, enquanto seus familiares
trabalham.
ARGEU DONIZETTI RESCHINI
Indicação:
- 369/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo providências com relação à iluminação no
Cemitério Municipal, com objetivo de oferecer a estrutura necessária para os
sepultamentos que podem ocorrer no período noturno, conforme especifica.
JOSÉ DIAS BOLCÃO
Indicação:
- 370/16, reitera pedido a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços
Públicos visando a construção de calçadas e ciclovias e a implantação de alambrados ao
longo da Perimetral Cesar Martinelli, com objetivo de oferecer maior segurança dos
pedestres, ciclistas e condutores de veículos.

LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Indicações:
- 374/16, reivindica ao Poder Executivo que determine o recolhimento periódico do
lixo/entulho depositado em caçambas no trevo localizado na Avenida Antonio Fregonese,
em prol da saúde e segurança dos que por ali residem e transitam.
- 375/16, requer ao Chefe do Poder Executivo estudos visando a organização de coleta
seletiva dos resíduos recolhidos pela Prefeitura Municipal, com objetivo de gerar renda aos
coletores de lixo, diminuir os impactos ao meio ambiente e, ainda, promover economicidade
no transporte dos resíduos até o aterro sanitário na cidade de Guatapará, conforme
especifica.
- 376/16, indica ao Prefeito Municipal o reforço na vigilância dos próprios públicos, inclusive
com a contratação de empresa terceirizada, evitando, assim, a ação de vândalos, bem
como os gastos da Municipalidade com a manutenção de seus prédios, consoante aduz.
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 3 de novembro 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 em data e horário a serem fixados de comum
acordo entre os vereadores.

