
Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 32ª Sessão Ordinária – 09/11/2015 
 

OFÍCIO Nº 600/15 GP - do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referente 

aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2015,  através de mídia digital – CD-Rom  

REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:   

113 – Informar para quando está prevista a retirada dos veículos apreendidos pelas Polícias 

Civil e Militar, há muito, mantidos no pátio da Prefeitura Municipal, que se transformou em 

criadouro de animais peçonhentos e, no caso de não haver previsão, justificar, bem como ao 

Presidente da Câmara, encaminhar cópia desta proposição ao atual Juiz – Dr. Alexandre 

Miura Iura, para que tome ciência do OF CM Nº 030/15 encaminhado à Dra. Bárbara Syuffi, 

solicitando intercessão para a retirada, do Ver. Sérgio dos Santos;  

114 – Informar se realizará ou não o serviço solicitado através da Indicação Nº 145/2015, 

para implantação de passagem elevada, devidamente sinalizada, para cadeirantes, na altura 

do Nº 111, da Praça Padre João Menendes, centro desta cidade, justificando a resposta, do 

Ver. Edney Campos dos Santos; 

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  

180 – Determinar ao setor competente, tomar as medidas necessárias ao conserto da ponte 

da Estrada dos Rodrigues, localizada em frene a propriedade do “Sr. Vanuza”, do Ver. Paulo 

Roberto de Faria;  

181 – Ordenar à Secretaria de Assistência Social do Município agendar reunião com o 

representante do Ministério Público da Vara Distrital local, a fim de verificar as necessidades 

de medicamentos dos munícipes, especialmente de crianças e carentes, cumprindo a Lei 

Municipal Nº 1342/01, e que procure urgente a solução para os problemas pendentes, bem 

como que a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos em conjunto com as Secretarias 

Municipais de Saúde e Assistência Social, busquem junto à Secretaria Estadual da Saúde a  

realização de um convênio voltado especificamente ao fornecimento de medicamentos aos 

carentes, como já ocorre em outras cidades;  

182 – Destinar os prédios desativados das escolas rurais para as Associações dos 

respectivos bairros, às quais caberá a responsabilidade de conservá-los e mantê-los, sem 

custo para a Municipalidade, ambas do Ver. Sérgio dos Santos;  

183 – Determinar averiguação acerca da entrega intempestiva de Notificações de Infração 

de Trânsito e as necessárias medidas para sanar o problema, evitando enxurrada de 

processos judiciais;  

184 – Reunir os representantes das Secretarias Municipais de Turismo, Lazer, Obras, Meio-

Ambiente, Educação e Saúde, solicitando-lhes realizar o planejamento municipal para o 

Natal, Ano Novo, Carnaval e Aniversário da cidade, divulgando o calendário no início de 

Dezembro,  em todos os meios de comunicação, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira 

PARECER CFO Nº 036/15 referente ao Balancete Financeiro, da Câmara Municipal de 

Salesópolis, relativo ao mês de Outubro/2015 


