Câmara Municipal de Descalvado
16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
46ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO
- 57/16, acrescenta dispositivo à Lei Complementar n.º 4.036, de 14 de julho de 2016, que
dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no município de Descalvado e dá
outras providências.
II – PROJETOS DE RESOLUÇÃO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 06/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, dá nova redação ao parágrafo
2º do artigo 108 e ao parágrafo 3º do artigo 110, ambos da Resolução n.º 06/90, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Descalvado, alterando
dispositivos atinentes à sessão extraordinária.
- 07/16, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, dá nova redação ao artigo 37
da Resolução n.º 06/90, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Descalvado.
III - PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES
Indicações:
- 392/16, indica ao Chefe do Poder Executivo que determine a instalação de câmeras de
segurança nas entradas do município de Descalvado, objetivando a contenção da
criminalidade em nossa cidade.
- 398/16, solicita ao Poder Executivo estudo visando à aquisição de uma “Motolância” com
todos os equipamentos necessários para prestar atendimento médico emergencial,
conforme especifica.
- 399/16, reitera pedido ao Prefeito Municipal, Sr. Henrique Fernando do Nascimento, para
que estude a possibilidade da instituir a Guarda Mirim no município de Descalvado,
conforme especifica.
JOSÉ DIAS BOLCÃO
Indicação:
- 397/16, solicita ao Chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de reformar os
equipamentos da Patrulha Agrícola Municipal, tendo em vista a sua grande utilidade na
agricultura local.

LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO
Indicação:
- 400/16, requer a Secretaria de Educação e Cultura estudos visando à ampliação dos
períodos de aula nos Centros de Educação Infantil- CEI de Descalvado, oferecendo o
atendimento às crianças em dois turnos, de modo que os pais possam optar pelo melhor
horário de acordo com o seu trabalho, conforme especifica.
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 8 de dezembro de 2.016, quinta-feira,
não havia projeto inserido neste expediente. No entanto, proposituras ainda podem ser
colocadas em votação.
COMUNICADOS IMPORTANTES

*A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 6 de fevereiro de 2.017, com início no
mesmo horário, às 20 horas, conforme preconiza o Regimento Interno.
* Este Poder Legislativo deseja a todos(as), de coração, um Feliz Natal e um próspero Ano
Novo!

