
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  10ª Sessão Ordinária – 11/04/2016 
 
 
 
 
MENSAGEM do Poder Executivo Nº: 
1229 – Encaminhando a PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/16 (Dispõe sobre alteração 

do Artigo 214 da Lei Orgânica Municipal). 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº:  
002 – Dispõe  sobre a obrigatoriedade do uso de papel reciclável no âmbito da Câmara 
Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências, de autoria do Ver. 
Cristian Luiz Candelária; e 
003 – Dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Salesópolis e dá outras 
providências, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
032 – Prestar informações sobre as camisetas que seriam doadas aos alunos que participassem 

do cancelado Desfile Cívico, previsto para o dia 19 de março passado: 1) Foi realizada a compra 
das referidas camisetas, caso positivo, informar a quantidade e valor total da compra, 2) Caso a 
compra tenha sido efetivada,  qual será o destino dos produtos adquiridos, 3) Qual a origem dos 
recursos que foram ou seriam utilizados para a compra das camisetas, do Ver. Edney Campos 
dos Santos; 
033 – Informar se a Municipalidade ainda intenta conceder à UMAP – União dos Moradores e 

Amigos do Bairro dos Pintos, o uso do prédio e terreno onde funcionava a Escola Municipal 
“Benedito Alves”, qual a justificativa, após passado mais de um ano, em não definir esta situação 
e, no caso de atendimento, qual o prazo para efetiva conclusão e oficialização do ato, do Ver. 
Edney Campos dos Santos;  
034 – Informar se o Município de Salesópolis já solicitou ou já recebeu a vacina contra a Gripe 

Influenza H1N1, bem como se há um calendário prévio detalhado quanto ao atendimento aos 
profissionais da Área de Saúde e público alvo, do Ver. Edney Campos dos Santos; e  
035 – Informar se a Administração Municipal recolheu o FGTS dos Professores eventuais, se 

não, justificar e esclarecer o motivo, bem como informar desde quando está atrasado e quando 
prevê regularizar essa situação, e se também existem pendências junto à Previdência Social 
relativa a esses Professores, se sim, justificar, apontar o período e informar quando prevê 
regularizar essa situação, do Ver. Sérgio dos Santos. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
074 – Determinar ao setor competente, realizar urgente levantamento técnico no trânsito local e 
sua melhoria, para amenizar os problemas com o crescente fluxo de veículos nas ruas desta 
cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
075 – Determinar à Secretaria Municipal de Saúde, agilizar a contratação de Médico Psiquiatra 

substituto ao que atendia e se desligou da Administração Municipal, a fim de evitar a 
descontinuidade de tratamentos e acompanhamentos aos pacientes salesopolenses, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira;  
076 – Determinar ao setor competente, realizar a devida limpeza na Rua João Hidalgo, Bairro 
Totozinho Cardoso, incluindo a roçada do mato crescente, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e 
Francisco Marcelo de Morais Corrêa;  
077 – Viabilizar junto à Secretaria Municipal de Educação, a designação de um Coordenador 
Pedagógico e um Inspetor de Alunos para a EMEF Antonio Alves de Alvarenga, Bairro Nhá Luz, 
dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Francisco Marcelo de Morais Corrêa;  
078 – Estudar a possibilidade de colocar uma luminária no poste próximo à residência Nº 203 da 

Rua João Hidalgo, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 
079 – Estudar a possibilidade de colocar uma luminária no poste localizado em frente ao Nº 642 

da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros;  
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continuação das INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
080 – Estudar e transformar em Projeto de Lei, o Anteprojeto que encaminha em anexo, 

dispondo sobre a obrigatoriedade de afixação, nas salas de aula, do número do disque denúncia 
contra qualquer tipo de violência, abuso ou assédio sexual cometido contra menores na Estância 
Turística de Salesópolis e dá outras providências, da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque;  
081 – Adotar as providências necessárias, para colocação de um redutor de velocidade, como 

lombada ou outro, em frente ao Açougue José Marcos, da Avenida Bragança, Bairro Bragança, 
bem como sejam afixadas placas de alerta acerca da velocidade permitida e dos riscos de 
acidente pelo abuso, do Ver. Sérgio dos Santos; e  
082 – Determinar ao setor competente, refazer  o asfalto da Rua 28 de Fevereiro, bem como dar 
continuidade da obra na Rua Santa Rita de Cássia e ainda determinar ao Diretor Municipal de 
Obras, a acompanhar o serviço da empreiteira responsável pela obra, do Ver. Sérgio dos 
Santos. 
 
 
PARECERES CFO Nºs:  
003 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 
Fevereiro/2016; e  
004 – referente aos Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos aos 

meses de Dezembro/2015 e Janeiro/2016. 
 
 
OFÍCIO Nº: 
085 – da Justiça Eleitoral – Comarca de Santa Branca, informando que, apesar de todo esforço 
dispensado pela Prefeitura Municipal de Salesópolis e Cartório Eleitoral, é possível que não haja 
tempo hábil para a implantação do Sistema Biométrico necessário ao funcionamento do Posto 
Eleitoral local e, tendo em vista que o prazo para inscrição ou transferência de título encerrará no 
próximo dia quatro de maio, o Cartório de Santa Branca está exclusivamente à disposição dos 
eleitores salesopolenses, todas as terças e quintas-feiras, independente de prévio agendamento, 
sem prejuízo do atendimento em outros dias da sem 
 


