Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
45ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016
(SEGUNDA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 9:00 HORAS)
PEQUENO EXPEDIENTE
I – MOÇÃO DE PESAR A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 02/16, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta pesar aos familiares e
amigos das vítimas do acidente de avião, que ocorreu no último dia 29, na Colômbia, uma
tragédia que tirou a vida de 71 pessoas, dentre elas a delegação do Clube de Futebol
Chapecoense, equipes de jornalismo e tripulantes da aeronave.
II - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:
- 394/16, reitera pedido ao Prefeito Municipal, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
para que estude a viabilidade de implantar, em Descalvado, uma Unidade do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em prol da saúde de toda população, conforme
especifica.
- 395/16, encaminha ao Chefe do Poder Executivo anteprojeto de lei que denomina “Flávio
Oliveira Tomaz” a área pública localizada entre as Ruas José Rafael Martins Fernandes e
José Carlos Pulici, no bairro Parque Milênio, município de Descalvado-SP.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS
Indicação:
- 393/16, solicita ao Prefeito Municipal esforços no sentido de cadastrar Descalvado no
programa “Vila do Esporte”, a fim de que o nosso município receba recursos do Governo
Federal para construção de uma área esportiva, conforme especifica.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Requerimento:
- 104/16, requer ao Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de
Leis cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa de plano de saúde
“Unimed São Carlos”.
Indicação:
- 396/16, requer ao Chefe do Poder Executivo providências urgentes com relação ao prédio
que abrigava o antigo “Nosso Clube”, tendo em vista que o abandono do local tem causado
a proliferação de mosquitos, inclusive o Aedes Aegipty, transmissor da Dengue, Zica e
Chikungunya, colocando em risco a saúde e a segurança dos moradores daquela região.

GRANDE EXPEDIENTE - REGISTRO DE ORADORES
De acordo com o livro de inscrições.
ORDEM DO DIA
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM REDAÇÃO FINAL EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO, SENDO VEDADA A APRESENTAÇÃO DE NOVAS EMENDAS:
- 49/16, estima à receita e fixa a despesa do Município de Descalvado para o exercício
financeiro de 2017.
- 50/16, autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílios e subvenções sociais, na
forma que especifica e dá outras providências.
COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 12 de dezembro de 2016, segundafeira, com início às 20 horas, conforme prevê o Regimento Interno.

