
PAUTA DA TRIGESIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALETE  

 
ABERTURA DA SESSÃO 
 
Leitura da ata da sessão ordinária 06/10/2015; 
Leitura da ata da sessão extraordinária 08/10/2015. 
 
LEITURA DO EXPEDIENTE: 

 

 Ofícios n.º 352 e 353/2015 – autoria Gabinete do Prefeito; 
 
 Requerimento n.º 043/2015 - autoria do Vereador Osni, subscritos pelos 

Vereadores Marcio, Neiva e Tânia, solicitando que seja encaminhado expediente 
ao Diretor de Agricultura e Pecuária da SDR de Taió, Sr. Alcides Francisco Pivatto, 
solicitando ao mesmo que promova contato com empresários de conservas de horti 
fruticultora com o objetivo de que os mesmos participem/realizem reunião com  
produtores/agricultores do nosso município, a fim de incentivar o plantio de 
produtos para conservas, oportunidade na qual os industriais interessados já 
apresentem qual seu interesse na produção, preços aos produtores, compromisso 
de certeza de compra e pagamento e demais detalhes inerentes. JUSTIFICATIVA - 
O presente requerimento se justifica considerando que o plantio de verduras, 
legumes e frutos para conserva pode ser mais uma alternativa de renda para os 
agricultores do Município de Salete, sendo que vários já manifestaram interesse no 
cultivo e venda de produtos alternativos; 

 
 Indicação n.º 103/2015 - autoria da Vereadora Neiva, subscritos pelos Vereadores 

Marcio, Osni e Tânia, solicitando que seja enviado expediente ao Chefe do 
Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos que 
determinem seja procedido o patrolamento e cascalhamento da Rua Tereza 
Niehues/Bairro Schreiber. JUSTIFICATIVA: A reivindicação ora apresentada se 
deve à reivindicação dos moradores locais, pois, com a freqüente incidência de 
chuvas a referida Rua está em péssimo estado de uso e conservação necessita 
que, com urgência, sejam tomadas as providências acima referidas;  

 

 Indicação n.º 104/2015 - autoria da Vereadora Neiva, subscritos pelos Vereadores 
Marcio, Osni e Tânia, solicitando que seja enviado expediente ao Chefe do 
Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos que 
determinem seja procedido o conserto do calçamento na Rua Augusto 
Schwartz/Bairro Schreiber. JUSTIFICATIVA: A reivindicação ora apresentada se 
deve à reivindicação dos moradores locais, pois, o calçamento, no estado em que 
se encontra, em não sendo consertado logo acabará por ficar totalmente danificado 
e, poderá chegar à condição de falta de trafegabilidade veicular;  

 

 Indicação n.º 105/2015 - autoria do Vereador Osni, subscritos pelos Vereadores 
Marcio, Neiva e Tânia, solicitando que seja enviado expediente ao Chefe do 
Executivo Municipal, seja enviado expediente ao Chefe do Executivo Municipal e 
ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos que determinem seja procedida a 
conclusão do cascalhamento no acesso a propriedade do Senhor Vilmar Sardanha, 
comunidade de Ribeirão Cipriano. JUSTIFICATIVA: A reivindicação ora 
apresentada se deve ao fato de o Senhor Vilmar ser produtor de pepino para 
conserva e a colheita começa em pouco tempo, contudo, o acesso de caminhões 
está muito difícil e ficará ainda mais em não sendo tomadas as medidas acima 
solicitadas, lembrando de que o Poder Público deve auxiliar proporcionando 
melhores condições aos produtores rurais, viabilizando uma fonte alternativa de 
renda.   



====================================================================  
Roteiro da Mesa Diretora para sessão ordinária do dia 13/10/2015 (uso tribuna) 

  
Miguel Miehe; Neiva V. Zonta, Odair J. Cirico, Osni Kuhnen, Tânia Mara Orlandi, Alicio 
Regueira, Anadir K. Bélli, Eduardo Schuvedler e Marcio Hellmann. 
==============================================================  
 
ORDEM DO DIA: 
 
 
PROJETO EM PAUTA PARA DELIBERAÇÃO: 
 

 Projeto de Lei Complementar n.º 07/2015 – dispõe sobre alteração do anexo V e ADENDO 
– A, da Lei Complementar n.º 015, de 22 de maio de 2001, alterado pela Lei 
Complementar n.º 019, de 03 de junho de 2002 e dá outras providências – autoria 
Gabinete do Prefeito (lido em 05/05/2015); 

 

 Projeto de Lei Complementar n.º 011/2015 – Institui o Código de Posturas do Município de 
Salete e dá outras providências – autoria Gabinete do Prefeito (lido em 09/06/2015); 

 

 Projeto de Lei Complementar n.º 012/2015 – Dispõe sobre o Parcelamento do Solo no 
Município de Salete e dá outras providências – autoria Gabinete do Prefeito (lido em 
09/06/2015); 

 

 Projeto de Lei Complementar n.º 013/2015 – Institui o Código de Obras e Edificações do 
Município de Salete e dá outras providências – autoria Gabinete do Prefeito (lido em 
09/06/2015); 

 

 Projeto de Lei n.º 015/2015 – regulamenta a exploração do serviço de transporte individual  
de passageiros - Taxi – autoria Gabinete do Prefeito (lido em 09/06/2015); 

 

 Projeto de Lei n.º 020/2015 – Cria o Programa Municipal de Atenção ao Idoso – PAI, no 
âmbito do município de Salete e dá outras providências – Gabinete do Prefeito (lido em 
14/07/2015); 

 

 Projeto de Lei Complementar n.º 014/2015 – Dá nova redação a Lei Complementar n.º 
015, de 22 de maio de 2001, altera a redação do Anexo VIII e dá outras providências (lido 
em 03/08/2015); 

 

 Projeto de Lei n.º 031/2015 – Institui o programa municipal de venda e financiamento de 
lotes para habitação popular e dá outras providencias (lido em 01/09/2015); 

 

 Projeto de Lei n.º 034/2015 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2016 e dá outras providências (lido em 22/09/2015); 

 

 Projeto de Lei n.º 035/2015 – Concede Subvenção Social para Associação Desportiva e 
Assistencial Saletense – autoria Gabinete do Prefeito (lido em 29/09/2015); 

 

 

Plenário Vereador Antônio Bernardo Schmoeller, 13 de outubro de 2015. 
 
 

Anadir Koch Bélli 
  Presidente 

 

 


