Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 23ª Sessão Ordinária – 08/08/2016

MENSAGEM do Poder Executivo Nº:
1.238 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 018/16 (Dispõe sobre o atendimento prioritário
para os portadores de diabetes na rede municipal de saúde da Estância Turística de Salesópolis)

REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nº:
076 – Informar o que está sendo feito para regularizar a situação em que se encontra o muro da
EMEF Ernesto Ardachinikoff, do Distrito Nossa Senhora dos Remédios, do Ver. Mário Barbosa
Pinto e outros;
077 – Informar quais medidas devem ser adotadas pelos interessados na ligação de energia
elétrica urbana, para obter o carnê do IPTU ou uma Certidão pertinente, e qual o tempo de
espera entre a solicitação e a expedição dos documentos, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e
078 – Informar se existe um projeto de reforma para a Quadra de Esporte do Distrito dos
Remédios, em caso positivo quando serão iniciadas as obras e, em caso negativo, informar se
há previsão para elaboração, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
169 – Determinar ao setor competente, realizar estudos necessários para oficializar um trecho
de, aproximadamente, um quilômetro, da Estrada do Kimoto, Distrito Nossa Senhora dos
Remédios, conforme Código 53 do mapa vigente, do Ver. Paulo Roberto de Faria;
170 – Dispensar atenção especial a um morro do Bairro da Grama que, há muito, causa
problemas para o transporte escolar, determinando ao setor municipal competente, realizar um
trabalho de qualidade no local, inclusive, com medidas para escoamento de águas pluviais, do
Ver. Claudinei José de Oliveira; e
171 – Determinar à Secretaria Municipal de Saúde, realizar uma reunião com a equipe da
Unidade Básica de Saúde do Distrito dos Remédios, a fim de discutir a substituição do
atendimento agendado pelo pronto atendimento, do Ver. Claudinei José de Oliveira.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº
002 – À Doutora RAIZA ISABEL MACEO PEREZ, Médica de Naturalidade Cubana, residente e
domiciliada neste município, participante do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, pelo seu trabalho e
compromisso com a saúde pública na Estância Turística de Salesópolis, neste ato simbolizado
pela sua reconhecida dedicação ao cuidar dos pacientes e enfermos desta cidade, do Ver. Paulo
Arouca Sobreira e outros
PARECER CFO Nº 018/16 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de
Salesópolis, relativo ao mês de Junho/2016
COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro:
do Ministério da Educação:
- no valor de R$ 14.412,00 para alimentação escolar – Ensino Fundamental – competência
Julho/2016; e
- no valor de R$ 1.170,00 para a APM do Centro Municipal de Convivência Infantil Dona Teresa
Feital – competência Julho/16;

CONVITE
- da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca – para a Festa “Ritmos Musicais: Anos 60, 70,
80, 90 e Atualidades”, a realizar-se no dia treze de agosto, às dezessete horas, naquela unidade
escolar.

Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da 23ª Sessão Ordinária – 08/08/2016

Discussão e Votação:

- PROJETO DE LEI Nº 006/2016 - TEXTO REAPRESENTADO (Dispõe sobre o Plano Municipal
de Desenvolvimento Turístico (PDTur) da Estância Turística de Salesópolis e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo, e as EMENDAS ADITIVA E MODIFICATIVA,
apresentadas pelas Comissões de Justiça e Redação - CJR, de Agricultura, Comércio Indústria
e Turismo – CACIT, e de Finanças e Orçamento - CFO.

- PROJETO DE LEI Nº 015/2016 (Fixa os vencimentos dos cargos de Motorista Legislativo,
Auxiliar de Serviços Gerais e Limpeza e Assistente Legislativo, do quadro permanente de
pessoal do Legislativo Salesopolense e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da
Câmara Municipal.

