Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
44ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício 95/2016/CPI, subscrito pelo Sr. Edevaldo Benedito Guilherme Neves, Presidente
da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, constituída pelo Ato da Mesa n.º 19/16,
encaminhando o seu Relatório Final à Mesa Diretora da Câmara Municipal, para leitura em
Plenário e conhecimento dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar.
II – PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO A
CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 02/16, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, dá nova redação ao artigo 34 da
Lei Orgânica do município de Descalvado, reduzindo a duração do mandato da Mesa da
Câmara Municipal para um ano.
III - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 07/16, de autoria do Vereador José Dias Bolcão, concede título de cidadão honorário de
Descalvado à Senhora Maria Ruth Refinetti Moreira dos Santos.
IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 04/16, de autoria do Vereador José Augusto Cavalcante Navas, dá nova redação ao caput
do artigo 126 da Resolução n.º 06/90, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Descalvado, renumera seu parágrafo único para §2º e acrescenta o §1º,
alterando o regime de urgência especial.
- 05/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, insere alínea no inciso II do
artigo 54 da Resolução n.º 06/90, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Descalvado, de modo a incluir o projeto de Resolução que vise a reforma do
Regimento Interno na deliberação pelo voto mínimo de dois terços da Câmara.
V - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:
- 390/16, reitera reivindicação ao Prefeito Municipal visando à colocação de lixeiras ao
longo da Avenida Maestro Francisco Todescan, nas proximidades do Ginásio de Esportes
“Oswaldo Cardoso”, para que população possa depositar seu lixo, sem causar prejuízos ao
meio ambiente e ao aspecto visual de nossa urbe, conforme especifica.

- 391/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo que promova uma “Campanha Contra
Pedofilia” com ações que tenham como objetivo alertar a população sobre as situações de
violação dos direitos das crianças e adolescentes, conforme especifica.
JOSÉ DIAS BOLCÃO
Indicação:
- 389/16, indica ao Prefeito Municipal a realização de “mutirão” para poda de árvores, haja
vista que nosso município esta carente deste serviço, com árvores atrapalhando pedestres
nos passeios públicos, a visibilidade dos motoristas nas vias e suas copas encostando nos
fios de rede elétrica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Indicações:
- 387/16, requer ao Poder Executivo que providencie a limpeza nas ruas do bairro Jardim
Paola, principalmente no cruzamento das Vias Antonio Jorge Cuel, próximo ao nº 121 e
Rua Paulo Rusca, tendo em vista que por conta do acúmulo de lixo até escorpião já foi
encontrado por moradores.
- 388/16, reitera solicitação ao Prefeito Municipal para que, juntamente com a empresa
“Realidade Transporte e Turismo Ltda”, realize melhoria em alguns pontos e horários de
ônibus, haja vista que a empresa é a única prestadora de serviço em 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 24 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.
.

