
 

 

 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  28ª Sessão Ordinária – 28/09/2015 
 
 
 

EMENDAS ADITIVA Nº 001 e MODIFICATIVA Nº 001, de autoria dos Vers. Mário Barbosa 
Pinto e Edney Campos dos Santos ao PROJETO DE LEI Nº 007/15 (Institui o Plano Municipal 
de Educação da Estância Turística de Salesópolis, na conformidade do artigo 8º da Lei Federal 
Nº 13.005 de 25 de Junho de 2014, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo;  
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:   
093 – Prestar informações e enviar os documentos que relaciona: 1) Qual a atual situação do 

serviço funerário municipal, ele está em pleno funcionamento, qual a empresa responsável pela 
sua operação, até quando se estende a vigência deste contrato, 2) Existem contratos de 
concessão deste serviço público operado no município, existem atrasos em relação aos 
pagamentos das tarifas devidas à Municipalidade, 3) Enviar os contratos de concessão 
firmados, caso existentes, com seus aditivos ou prorrogações contratuais, dos Vers. Mário 
Barbosa Pinto e Benedito Lélis Renó;  
094 – Informar se a solicitação de cessão de uso da Escola Municipal Benedito Alves, Bairro 
dos Pintos, foi ou não concedida à UMAP – União dos Moradores e Amigos do Bairro dos 
Pintos, justificando a decisão deste pedido feito em janeiro de 2015, do Ver. Edney Campos 
dos Santos;  
095 – Informar se, com o Abaixo-Assinado que encaminha em anexo, há possibilidade da 
retomada do serviço de transporte coletivo na zona rural deste município, em caso positivo, 
encaminhar documentos comprobatórios das medidas que serão adotadas e, em caso 
negativo, justificar, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
096 – Informar qual é a ocupação do funcionário Antonio Adilson de Moraes, ex-Prefeito 

Municipal, atualmente locado no Setor Municipal de Obras, do Ver. Sérgio dos Santos;  
097 – Informar se está sendo feito o depósito do FGTS e recolhimento ao INSS, de todos os 

funcionários da Prefeitura Municipal de Salesópolis, em caso positivo, enviar cópia dos 
documentos comprobatórios e, em caso negativo, justificar, do Ver. Sérgio dos Santos;  
098 – Prestar informações que relaciona em oito itens, e enviar documentos acerca de duas 

pendências do Município de Salesópolis no CADIN Estadual, do Ver. Benedito Lélis Renó. 
 
 
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº:  
007 – A  todo e qualquer Projeto de Lei, Medida Provisória ou instrumento legal que vise o 

aumento ou a criação de impostos, em especial a CPMF, em decorrência da necessidade 
apontada pelo Governo Federal em reequilibrar as suas contas fiscais, em detrimento do corte 
de custos e despesas em sua estrutura administrativa, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros. 
 
 
OFÍCIO Nº: 
041 – da Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade, convidando os Vereadores e 

demais munícipes a participarem da Audiência Pública para elaboração da Lei Orçamentária 
Anual – LOA para o exercício de 2016, que será realizada no dia vinte e nove de setembro, às 
quatorze horas, nesta Casa de Leis; 
144 – da Caixa Econômica Federal,  notificando  sobre  a  liberação  de  crédito  no  valor de 

R$ 147.650,00 referente ao Programa de Planejamento Urbano, para Pavimentação e 
Drenagem no entorno da Avenida Victor Wuo. 
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Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da  28ª Sessão Ordinária – 28/09/2015 
 
 
 
Discussão e Votação: 

 

- PROJETO DE LEI Nº 007/15 (Institui o Plano Municipal de Educação da Estância Turística de 
Salesópolis, na conformidade do artigo 8º da Lei Federal Nº 13.005 de 25 de Junho de 2014, 
e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo;  

 
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/15 (Concede Título de Cidadão Honorário 

do Município ao Pastor Gilberto Alves de Paula e dá outras providências), de autoria do Ver. 
Cristian Luiz Candelária e outros;  

 
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/15 (Concede Medalha de Mérito “Parceiros 

da Estância Turística de Salesópolis” ao Policial Militar André Luis Candelária), de autoria do 
Ver. Cristian Luiz Candelária e outros. 


