Câmara Municipal
Descalvado

de

16ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
6ª SESSÃO ORDINÁRIA
PAUTA DA SESSÃO DE 07 DE MARÇO DE 2.016
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Ofício CCF n.º 03/16, subscrito pela Coordenadora de Contabilidade e Finanças,
encaminhando o balancete financeiro do mês de fevereiro, do exercício corrente, referente
as contas deste Legislativo.
II – PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO A CONSIDERAR DE DELIBERAÇÃO:
- 05/16, de autoria do Vereador José Augusto Cavalcante Navas, denomina “Avenilo Gava”
o Centro de Promoção Social localizado no bairro Jardim Albertina, no município de
Descalvado.
- 06/16, de autoria do Vereador Pastor Adilson Gonçalves, dá nova redação à ementa e ao
Artigo 1º da Lei n.º 3.906, de 19 de março de 2.015, na forma especifica.
II – PROPOSITURAS A ENCAMINHAR:
PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações:
- 79/16, solicita a Secretaria de Saúde que promova campanha de doação de sangue no
município de Descalvado, em parceria com o Hemonúcleo de Araraquara, com pontos de
coleta, inclusive, nos finais de semana, objetivando a reposição dos estoques de sangue.
- 80/16, requer ao Poder Executivo estudos no sentido de realizar a instalação de um posto
da Polícia Militar no bairro Bosque do Tamanduá, a fim de oferecer mais segurança aos
munícipes que lá residem, conforme especifica.
ANA PAULA PERIPATO GUERRA:
Indicações:
- 76/16, reivindica ao Prefeito Municipal que determine a execução dos serviços de
infraestrutura urbana ao final da Rua Nicolau Antônio Lobo e na sua confluência com a Rua
Orlando Marcatto, no bairro Morumbi. Também, pede a interligação da Rua 13 de Maio
com a Rua “Professora Maria Helena Mofato Marini”, no bairro Recanto dos Ipês II,
conforme especifica.
- 78/16, indica ao Chefe do Poder Executivo que contrate empresa especializada em
auditoria contábil e financeira para a Associação da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Descalvado, conforme especifica.

EDEVALDO BENEDITO GUILHERME NEVES:
Indicação:
- 83/16, solicita ao Poder Executivo pro videncias urgentes no sentido de localizar uma área
adequada para o transbordo do lixo doméstico, bem como dos resíduos sólidos gerados no
Município, conforme especifica.
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE NAVAS:
Indicação:
- 82/16, indica a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos
que desenvolva e execute novo projeto de iluminação para as praças São Benedito, Santa
Cruz e Santa Cruz das Almas, valorizando a arquitetura dos templos nelas existentes.
JOSÉ DIAS BOLCÃO:
Indicação:
- 77/16, requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento,
que estude a possibilidade de realizar um levantamento dos funcionários públicos que não
dispõem de veículo próprio, para que a prefeitura entregue mensalmente as cestas básicas
em suas residências.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:
Requerimentos:
- 24/16, solicita ao Prefeito Municipal informações a respeito da emenda parlamentar
destinada pelo Deputado Vitor Sapienza ao município de Descalvado, pois desde o ano de
2013 este Vereador questiona sobre o assunto, porém até o momento as obras não foram
concluídas.
- 26/16, requer ao Poder Executivo cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal
e a empresa que realiza os serviços de manutenção da iluminação pública no município.
Pede, ainda, informações sobre a aquisição de materiais para iluminação das praças,
conforme especifica.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação:
- 75/16, sugere ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Henrique Fernando do Nascimento, a
criação do programa “Força Tarefa”, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, objetivando o desbloqueio e
desentupimento de bueiros, bocas de lobo e canais de escoamento das águas de chuvas
no município de Descalvado.
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 O ARTIGO 204 DO REGIMENTO INTERNO:
- 31/15, de autoria do Vereador Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, que versa sobre
alteração no Código Tributário do Município.
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.

PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:

- 08/16, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial a dotação orçamentária, no
valor de R$ 157.625.00 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais), para
aplicação obrigatória até 31/03/2016, da parcela diferida do FUNDEB.
REQUERIMENTO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:

- 25/16, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, solicitando a constituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, objetivando apurar toda a destinação dos
recursos financeiros repassados pelo município para a Associação da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Descalvado, as dívidas da Associação junto à Receita Federal
(FGTS e INSS), se houve desvio de recursos públicos da entidade e se há malversação de
recursos públicos.

COMUNICADO
- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 14 de março de 2.016, com início às 20
horas, conforme prevê o Regimento Interno.

