Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 23ª Sessão Ordinária – 17/08/2015

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº:
003 – Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Pastor Gilberto Alves de Paula e
dá outras providências, do Ver. Cristian Luiz Candelária e demais Vereadores.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº:
007 – Dispõe sobre autorização para devolução antecipada de saldo de duodécimos ao Poder
Executivo, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis.
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
078 – Encaminhar um resumo do caso do PROLOP e, posteriormente, agendar uma reunião
entre a Administração Municipal, Ministério Público, representante dos moradores do PROLOP
e este Legislativo, para então definirem juntos a melhor medida a ser adotada, antes do prazo
estabelecido judicialmente para desocupação daquela área, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
079 – Prestar as informações que relaciona acerca da Prova realizada pelos candidatos as
vagas de Conselheiro Tutelar, e os questionamentos e reclamos relativos às irregularidades no
Edital: 1) Qual empresa foi responsável pela realização deste concurso, 2) O que de fato
ocorreu na mencionada prova, gerando tais reclamações, 3) As supostas falhas foram
confirmadas, enviar cópia do documento da empresa acerca do apurado, 4) Os fatos foram
esclarecidos aos reclamantes, e 5) Qual a atual situação deste concurso e seus participantes,
do Ver. Claudinei José de Oliveira;
082 – Encaminhar cópia do Processo Administrativo Nº 2992/2013, relativo à cobrança do
IPTU, do Ver. Mário Barbosa Pinto.
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
136 – Tomar providências visando a colocação de algum tipo de redutor de velocidade, na
altura do Nº 583 da Rua XV de Novembro, em frente da Farmácia FARMACONDE, do Ver.
Cristina Luiz Candelária;
137 – Determinar à empreiteira responsável pelo asfaltamento da Rua Benedito Amaro de
Faria, refazer o serviço com massa asfáltica de maior espessura, do Ver. Sérgio dos Santos;
138 – Determinar a elaboração de projeto e da obra de uma rotatória para acesso à Rua
Sebastião de Souza, que acessa o Salão ARE Festas, bem como seja colocada uma lombada
na referida via pública, do Ver. Sérgio dos Santos;
139 – Utilizar a Emenda Parlamentar, liberada pelo Deputado Federal Márcio Alvino, no valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para a Rua Frederico Ozanan, do Ver. Sérgio dos
Santos e outros;
140 – Determinar ao setor competente, realizar o patrolamento e os serviços de condução de
águas pluviais, além do necessário cascalhamento, na saída Dois da Estrada da Grama, Bairro
da Grama, bem como nas demais vias daquele bairro que encontram-se em igual situação à
mencionada, do Ver. Edney Campos dos Santos;
142 – Determinar ao setor competente, adotar as medidas que se fazem necessárias, como,
por exemplo, notificar os organizadores de eventos, comerciantes e prestadores de serviço
para respeitarem esta cidade, fixando cartazes somente em locais autorizados, do Ver.
Claudinei José de Oliveira;
143 – Determinar a elaboração de um cronograma de limpeza, retirada de materiais e capina
de mato, bairro a bairro, divulgando-o e assim, aproveitando a oportunidade para iniciar uma
campanha de manutenção de limpeza da cidade com a colaboração da população, do Ver.
Claudinei José de Oliveira;
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continuação das INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
144 – Determinar a implantação de uma lombada, em frente ao Nº 189 da Rua Braz Torraga,
do Ver. Claudinei José de Oliveira;
145 – Determinar ao setor competente, estudar a viabilidade de implantar uma passagem
elevada, devidamente sinalizada, para cadeirantes, na altura do Nº 111 da Praça Padre João
Menendes, interligando os dois lados do passeio da mesma rua, a exemplo da passagem que
existe entre o Velório Municipal e o acesso ao Cemitério, do Ver. Edney Campos dos Santos.
MOÇÃO Nº:
006 – DE CONGRATULAÇÕES à ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA OLGA CHAKUR
FARAH, na figura de sua Direção, Coordenação, Docentes, Funcionários, Alunos e Pais, além
dos voluntários e terceiros participantes, pelo seu trabalho e compromisso com a Educação na
Estância Turística de Salesópolis, neste ato simbolizado pela excelente participação de seus
alunos no ENEM-2014 – Exame Nacional do Ensino Médio, do Ver. Sérgio dos Santos e
demais Vereadores.
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês
de Julho/2015.
PARECERES CFO Nºs:
019 – relativo ao Balancete Financeiro da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referente aos
meses de Maio a Junho/2015;
020 – relativo Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, referente mês de
Junho/2015.
OFÍCIO Nº:
027 – da Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade, convidando a Comissão de
Finanças e Orçamento do Legislativo, Vereadores e todos os munícipes, a participarem da
Audiência Pública em que será apresentado o Cumprimento das Metas Fiscais do Primeiro
Quadrimestre de 2015, a ser realizada no dia vinte de agosto, a partir das quatorze horas,
nesta Câmara Municipal.

