
 

 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  33ª Sessão Ordinária – 16/11/2015 

 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:   
115 – Informar em que fase se encontra a obra do Centro Comunitário do Bairro Fartura, e a 

data prevista para entrega definitiva do empreendimento, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
116 – Informar, detalhadamente, quais as ruas da sede do município e do Distrito dos 

Remédios que, atualmente, estão aptas a receber investimentos de drenagem, pavimentação e 
recapeamento, do Ver. Edney Campos dos Santos; 
117 – Prestar informações acerca do Consórcio Três Rios, como valor mensal com mão de 

obra e individualizado por equipamento, veículos e equipamentos utilizados neste município, 
quais estão em funcionamento e qual local se encontra cada um deles, do Ver. Edney Campos 
dos Santos. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:   
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, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
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, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
185 – Determinar a elaboração de documento legal concedendo o uso do Centro Comunitário 

do Bairro Fartura à Associação de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente 
Caminhando Juntos, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa;  
186 – Adotar as providências necessárias, objetivando a implantação de boca-de-lobo e 

canaletas na Rua Pedro Eugênio Bueno, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Sérgio dos Santos;  
187 – Adotar as providências necessárias, junto ao setor competente, com relação a calçada 

da Rua Expedicionário Abílio dos Passos, trecho entre a Rua XV de Novembro e Avenida 
Professor Adhemar Bolina, onde as raízes de duas árvores estão rebentando a calçada, bem 
como seja feito vistoria em todas as árvores da área central desta cidade, do Ver. Sérgio dos 
Santos; 
188 – Adotar as providências necessárias, junto a Diretoria de Turismo, objetivando a pintura 

do palco e colocação de enfeites natalinos na Praça da Matriz, área central e entradas da 
cidade, do Ver. Sérgio dos Santos. 
 
 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês 

de Outubro/2015. 
 
 
PARECER CFO Nº 038/15 referente ao Balancete Financeiro da Prefeitura Municipal de 
Salesópolis, relativos aos meses de Agosto e Setembro/2015. 
 
 
 

Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da  33ª Sessão Ordinária – 16/11/2015 

 
 
 
Discussão e Votação: 

 
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/15 (Dispõe sobre o regramento legal do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras providências), de autoria 
do Poder Executivo; * Discussão e votação adiadas em virtude de documento protocolado pela 
ACETS  -  Associação Comercial da Estância Turística de Salesópolis, nesta data. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 009/15 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 

Salesópolis para o exercício de 2016), de autoria do Poder Executivo.   


