Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 21ª Sessão Ordinária – 27/06/2016

REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nº:
073 – Prestar informações acerca de quando serão adotadas as medidas reivindicadas pelos
pais dos alunos da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, em Ofício
encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal – Protocolo Nº 1777, ou justifique a impossibilidade do
atendimento, bem como envie cópia da resposta encaminhada aos pais que subscreveram o
referido ofício, do Ver. Sérgio dos Santos.

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
163 – Determinar ao setor competente, recolocar a placa de trânsito – Proibido Estacionar, em
frente ao prédio em que funciona a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Meio
Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária, localizada na Rua Braz Torraga, sentido
bairro-centro, do Ver. Edney Campos dos Santos;
164 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza manutenção (nivelamento), devidos
serviços de condução de águas pluviais e cascalhamento, em toda a extensão da Rua Dois de
Dezembro, próximo a loja de Auto Peças Sória, localizada na Vila Henrique, do Ver. Edney
Campos dos Santos;
165 – Determinar ao setor competente, instalar lixeiras na Praça do Bairro Totozinho Cardoso,
do Ver. Edney Campos dos Santos; e
166 – Determinar às Secretarias Municipais de Saúde e de Esporte e Lazer, elaborarem um
programa conjunto de prevenção em grupo contra diabetes, hipertensão arterial e colesterol,
entre outras, nos moldes que já vinha ocorrendo, com o envolvimento de vários profissionais da
saúde, bem como incluindo os pacientes em atividades físicas programadas e orientadas por
profissionais, no Centro Esportivo e “Avenida Nova”, estimulando-os a uma nova e mais
saudável forma de vida, do Ver. Sérgio dos Santos.

PARECER CFO Nº 016/16 referente aos Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal de
Salesópolis, relativos aos meses de Fevereiro, Março e Abril/2016

OFÍCIO Nº:
022 – da Seção de Pessoal da Prefeitura Municipal de Salesópolis, encaminhando relação das
rescisões e nomeações no período de março a maio/2016.

COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro:
do Ministério da Educação:
- nos valores de R$ 4.076,30, R$ 1.298,76 e R$ 11.624,54 – todos referentes a 4ª Parcela do
PNATE;
- no valor de R$ 15.386,57 referente a 2ª Parcela do Programa Brasil Carinho TD.
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Discussão e Votação:
- PROJETO DE LEI Nº 010/16 (Dispõe Sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2017, e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo;
- PROJETO DE LEI Nº 011/16 (Dispõe sobre a obrigação do Poder Executivo da Estância
Turística de Salesópolis em divulgar os valores arrecadados em notificações de trânsito, no
site oficial da Prefeitura Municipal, informando sobre a sua destinação legal), do Ver. Cristian
Luiz Candelária;
- PROJETO DE LEI Nº 012/16 (Altera a Lei Nº 1715, de 09 de setembro de 2015, que dispõe
sobre a Política dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras providências), de
autoria do Poder Executivo;
- PROJETO DE LEI Nº 013/16 (Aprova o Plano Municipal Decenal de Atendimento
Socioeducativo do Município de Salesópolis), de autoria do Poder Executivo;
- PROJETO DE LEI Nº 014/16 (Dispõe sobre a Lei da Ficha Limpa Municipal, disciplina as
nomeações para Cargos em Comissão e de Provimento Efetivo no âmbito dos órgãos do
Poder Executivo e Legislativo no Município e dá outras providências), de autoria do Ver.
Edney Campos dos Santos e outros

