Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 22ª Sessão Ordinária – 10/08/2015

OFÍCIO do Poder Executivo Nº:
439 – Encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, referente aos meses de MAIO e JUNHO/2015,
através de mídia digital – CD-Rom.
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
077 – Informar se foi empenhada e destinada para este município, a Emenda Parlamentar, no
valor de duzentos mil reais, autorizada pelo Deputado Federal Roberto de Lucena, Secretário
Estadual de Turismo, se o recurso será empregado na Festa do Peão Boiadeiro ou terá outra
aplicação e, solicita o envio dos documentos comprobatórios, do Ver. Cristian Luiz Candelária;
078 – Encaminhar um resumo do caso do PROLOP e, posteriormente, agendar uma reunião
entre a Administração Municipal, Ministério Público, representante dos moradores do PROLOP
e este Legislativo, para então definirem juntos a melhor medida a ser adotada, antes do prazo
estabelecido judicialmente para desocupação daquela área, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
079 – Prestar as informações que relaciona acerca da Prova realizada pelos candidatos as
vagas de Conselheiro Tutelar, e os questionamentos e reclamos relativos à irregularidades no
Edital: 1) Qual empresa foi responsável pela realização deste concurso, 2) O que de fato
ocorreu na mencionada prova, gerando tais reclamações, 3) As supostas falhas foram
confirmadas, enviar cópia do documento da empresa acerca do apurado, 4) Os fatos foram
esclarecidos aos reclamantes, e 5) Qual a atual situação deste concurso e seus participantes,
do Ver. Claudinei José de Oliveira;
080 – Prestar as informações e enviar documentos relacionados: 1) Quantos funcionários
trabalham na Santa Casa, 2) O INSS está sendo retido nos seus holerites, em caso positivo,
comprovar, em caso negativo, justificar, 3) O FGTS está sendo recolhido, em caso positivo
comprovar, em caso negativo, justificar, 4) Quais são os funcionários prestes à aposentadoria,
enviar relação com nome, cargo e data prevista, e 5) Os direitos trabalhistas destes
funcionários, como Fundo de Garantia estão garantidos, em caso positivo comprovar, em caso
negativo, justificar, do Ver. Sérgio dos Santos;
081 – Informar se já foi elaborado projeto para a Rua Frederico Ozanan, constando de guias,
sarjetas e bocas-de-lobo, bem como se já solicitou Emenda Parlamentar para atender esta rua,
em caso positivo, enviar os respectivos documentos comprobatórios e, em caso negativo,
justificar, do Ver. Sérgio dos Santos.

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
133 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, adotar as providências para que seja
colocada uma lombada ou outro redutor de velocidade na Rua Sebastião Nepomuceno da
Silva, próximo à casa da Senhora Ana Leme, do Ver. Cristian Luiz Candelária;
134 – Determinar ao setor competente, realizar o conserto da Canteiradeira e da Roçadeira do
município, ambos equipamentos da Patrulha Agrícola do Município, do Ver. Paulo Roberto; e
135 – Envidar todos os esforços na busca de Emenda Parlamentar para atender as
necessidades da área de saúde deste município, do Ver. Sérgio dos Santos.

