Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
42ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
(SEXTA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 9:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício UR-13 n.º 206/2016, subscrito pelo Diretor Técnico de Divisão UR-13-Araquarara,
Sr. Marcelo Záccaro, encaminhando, com base no artigo 33, inciso XIII, da Constituição do
Estado, o Processo de Prestação de Contas, TC-1953/026/13 (2 volumes), apresentado
pelos órgãos de Governo do Município de Descalvado, referente ao exercício de 2013, com
o Parecer Prévio emitido pela E. 1ª Câmara, em sessão realizada em 10 de novembro de
2015, e Parecer – Pedido de Reexame, em sessão de 31 de agosto de 2016, bem como o
anexo a ele vinculado, o Acessório 1 – TC – 1953/126/13 e os Expedientes (4): TC 1057/013/13, TC – 1085/013/13, TC – 25899/026/14 e TC – 43407/026/14 – à disposição
dos Senhores Vereadores.
II – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 56/16, dispõe sobre alterações nas leis n.ºs 3.277 e 3.278, de 28 de abril de 2010 e lei n.º
3.713, de 8 de agosto de 2013, que dispõe, respectivamente, sobre a estrutura
organizacional da Prefeitura Municipal de Descalvado e o plano de cargos e salários,
evolução funcional e a criação de empregos de livre provimento em comissão e dá outras
providências.
III – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 03/16, de autoria do Vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, concede título de
cidadão honorário de Descalvado ao Senhor José Dias Bolcão.
IV – MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 16/16, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta altivos
agradecimentos aos Policiais Militares de Descalvado, os Soldados Fabiano Ricci e
Leandro dos Santos Ribeiro, pelos trabalhos prestados com excelência à nossa cidade,
principalmente no resgate de um cidadão cadeirante em meio a uma forte enxurrada.
V - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:
- 380/16, reitera pedido ao Chefe do Executivo visando a construção de pista de skate em
área pertencente à Municipalidade próxima à escola do SESI, tendo em vista que o bairro
não dispõe de área de lazer e entretenimento aos moradores daquela região, conforme
especifica.

- 381/16, requer ao Prefeito de Descalvado a formação de equipes para realizar operação
“tapa-buracos” em todas as vias públicas da cidade que estiverem necessitando desse
importante serviço, a fim de garantir trânsito seguro e, também, melhorar a estética
urbanística do município.
ANA PAULA PERIPATO GUERRA
Indicação:
- 379/16, requer ao Prefeito Municipal medidas urgentes para limpeza e manutenção na
praça “Luiz Celso Antônio”, popularmente conhecida como “Praça do Lago”, bem como no
kartódromo e na academia ao ar livre “Pedro Benedito Mussolini”, conforme especifica.
GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
VETO INTEGRAL A SER APRECIADO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO:
- 16/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, que dispõe sobre a
recomposição salarial dos Servidores Públicos do Poder Executivo, Conselheiros Tutelares,
Estagiários e Servidor Estadual, designado para chefiar os serviços de vigilância sanitária
do município de Descalvado e dá outras providências que especifica.
Observação: Como já transcorreram os 30 (trinta) dias para apreciação do veto, o
mesmo foi incluído na Ordem do Dia desta sessão ordinária, sobrestadas as demais
proposições, até sua votação final.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 21 de novembro de 2016, segundafeira, com início às 20 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

