
PAUTA DA TRIGESIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALETE  
 
ABERTURA DA SESSÃO 
 
Leitura da ata da sessão ordinária 29/09/2015. 
 
LEITURA DO EXPEDIENTE: 

 

 Ofícios n.º 330, 342 e 343/2015 – autoria Executivo Municipal; 
 
 Requerimento n.º 040/2015 – autoria dos Vereadores Osni, Marcio, Neiva e Tânia, 

requerendo que seja encaminhado expediente ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando-
lhe que seja substituído o Projeto de Lei n.º 031/2015 – Institui o programa municipal de 
venda e financiamento de lotes para habitação popular e dá outras providencias que está 
tramitando nesta Casa Legislativa, fazendo as seguintes alterações: 1) Seja priorizado um 
percentual de aproximadamente 30% (trinta por cento) das moradias as famílias que se 
enquadram no programa federal Bolsa Família, cadastrado em nosso município; 2) Seja 
priorizado um percentual de aproximadamente 40% (quarenta por cento) das moradias as 
famílias carentes do município, comprovada através de renda familiar, acompanhado de 
laudo socioeconômico emitido pela equipe técnica da Assistência Social do município; 3) 
Seja priorizado um percentual de aproximadamente 30% (trinta por cento) das moradias as 
famílias de baixa renda das áreas urbanas e Rural, com renda mensal de até R$ 4.650,00 
(quatro mil, seiscentos e cinquenta reais), ou valor que venha ser fixado pelo Governo 
Federal para enquadramento no Programa “Minha Casa, Minha Vida”; 4) Que os valores dos 
lotes sejam fixados em lei. JUSTIFICATIVA - O presente requerimento se justifica 
considerando que o projeto de lei n.º 031/2015 que está tramitando nesta Casa Legislativa 
não contempla e prioriza as famílias de extrema pobreza e carente em nosso município. 
Solicitamos também que as famílias rurais também possam ser contempladas no programa. 
O Valor do lote deverá ser fixado em lei, cabendo a nós vereadores definirem os valores dos 
mesmos. Diante desta situação, solicitamos a substituição do projeto para que realmente as 
pessoas carentes possam ser contempladas, pois existe um número muito grande de 
famílias que não possuem casas próprias e de acordo com a sugestão apresentada poderão 
ter uma chance maior de adquirir seu imóvel; 

 
 Requerimento n.º 041/2015 – autoria dos Vereadores Osni, Marcio, Neiva e Tânia, 

requerendo que seja encaminhado expediente ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando-
lhe que remeta a esta Casa Legislativa os seguintes documentos: Certidão atualizada do 
imóvel adquirido pelo município, denominado Condomínio Hortência, Bairro São José; Cópia 
da licença ambiental; Planilha detalhada dos custos do imóvel e investimentos em 
infraestrutura. JUSTIFICATIVA - O presente requerimento se justifica considerando que 
encontra para análise projeto de lei na Câmara de Vereadores, instituindo o Programa 
Municipal de Venda e financiamento de lotes para habitação popular e para isso se faz 
necessário fazer levantamento dos custos total do imóvel para calcular o valor de cada lote; 

 

 Requerimento n.º 042/2015 – autoria da Vereadora Tânia, subscritos pelos Vereadores 
Osni, Marcio e Neiva, requerendo que seja encaminhado expediente ao Chefe do Executivo 
Municipal, solicitando-lhe que remeta a esta Casa Legislativa Planilha detalhada dos custos 
realizados com a feitura do calçamento no Bairro Bela Vista, com o cálculo do custo por 
metro quadrado, devidamente pormenorizado. JUSTIFICATIVA - O presente requerimento 
se justifica considerando que os moradores do Bairro Bela Vista tem conhecimento de que o 
Governo Federal repassou um valor, cuja discriminação se solicita e entende que a obra 
tenha sido custeada por este repasse, sem ônus para os moradores locais. Com a 
discriminação do valor recebido e do custo total da obra, metros quadrados objetos das 
obras, permitira o cálculo do m2 e viabilizará não apenas o conhecimento do custo da obra 
como o repasse da informação aos moradores que interpelam os Vereadores a respeito;   



 Indicação n.º 098/2015 - autoria do Vereador Osni, subscritos pelos Vereadores Marcio, 
Neiva e Tânia, solicitando que seja enviado expediente ao Chefe do Executivo Municipal a 
fim de que o mesmo determine sejam colocadas em prática as normas contidas na Lei que 
municipalizou o Cemitério. JUSTIFICATIVA: - A reivindicação ora apresentada se deve ao 
fato de que a eficácia de uma Lei depende de ser colocada em prática, o que não tem 
acontecido com relação à Lei que municipalizou o cemitério, sendo esta uma medida 
necessária e de interesse público; 

 
 Indicação n.º 099/2015 - autoria do Vereador Osni, subscritos pelos Vereadores Marcio, 

Neiva e Tânia, solicitando que seja enviado expediente ao Chefe do Executivo Municipal a 
fim de que o mesmo designe um funcionário do quadro de servidores do município com 
objetivo de manter a Casa Mortuária limpa. JUSTIFICATIVA: - A reivindicação ora 
apresentada se deve ao fato de que têm ocorrido freqüentes queixas dos munícipes nos 
momentos em que necessitam fazer uso daquele espaço, pois, bem no momento da dor 
pela perda de um ente querido ainda necessitam proceder a limpeza do local onde o 
falecido(a) será velado e, manter o ambiente limpo é uma providência que o Poder Público 
pode, perfeitamente, providenciar sem um adicional de custo substancial aos cofres públicos 
e, certamente, terá o reconhecimento daqueles que necessitarem fazer uso do mesmo; 

 

 Indicação n.º 100/2015 - autoria do Vereador Osni, subscritos pelos Vereadores Marcio, 
Neiva e Tânia, solicitando que seja enviado expediente ao Chefe do Executivo Municipal a 
fim de que o mesmo tome as providências necessárias no sentido de renovar o convênio 
com a CISAMAVI. JUSTIFICATIVA: - A reivindicação ora apresentada se deve ao fato de 
que a CISAMAVI têm objetivos de fundamental importância, tais como viabilizar a realização 
de exames de alta complexidade por preço reduzido e, alguns de modo gratuito, com o que 
podem as pessoas mais pobres ser agraciadas, pois, de outra forma, apesar de 
necessitarem fazê-lo não dispõem dos recursos financeiros necessários e, além dos 
exames, a compra de medicamentos para abastecer a farmácia básica municipal também 
pode ser altamente beneficiada, com a compra de remédios a um preço bem inferior ao 
normal, remédios estes que podem beneficiar, em muito, a população carente, em especial; 

 
 Indicação n.º 101/2015 - 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 procedida a repintura das 
faixas de pedestres, dos meios fios e das lombadas no perímetro urbano do município. 
JUSTIFICATIVA: - A reivindicação ora apresentada se deve ao fato de que as pinturas 
encontram-se bastante desmerecidas e, em alguns lugares, totalmente apagadas, sendo 
urgente, para a segurança de todos, seja refeita a pintura nos locais onde se faz necessário; 

 
 Indicação n.º 102/2015 - 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 procedida a limpeza das 
bocas de lobo da Rua do Santuário, bem como o conserto e conclusão da construção das 
calçadas nos lugares onde a mesma não foi feita, ao longo de toda a Rua do Santuário. 
JUSTIFICATIVA: - A reivindicação ora apresentada se deve à reivindicação dos moradores 
locais onde as calçadas ainda não foram feitas, conforme informação dos moradores, 
inclusive já houvera sido feito um acordo com o Prefeito para a realização do serviço, bem 
como havia sido levado areia e cimento para as obras, tendo sido o material recolhido 
posteriormente sem a feitura do serviço;  

 

 Edital de Convocação – Reunião do Fórum da Mulher Parlamentar, dia 08/10/2015 – UCAVI; 
 

 Convite CTG Princesa do Vale. 
 
 
=================================================================  
Roteiro da Mesa Diretora para sessão ordinária do dia 06/10/2015 (uso tribuna) 

  



Marcio Hellmann, Miguel Miehe; Neiva V. Zonta, Odair J. Cirico, Osni Kuhnen, Tânia Mara 
Orlandi, Alicio Regueira, Anadir K. Bélli e Eduardo Schuvedler. 
==============================================================  
 
ORDEM DO DIA: 
 
REQUERIMENTOS QUE FICARAM NA PAUTA DA ÚLTIMA SESSÃO: 
 
 
 Requerimento n.º 037/2015 - autoria da Vereadora Neiva, subscritos pelos Vereadores 

Marcio, Tânia e Osni, solicitando que seja encaminhado expediente ao Chefe do Executivo 
Municipal solicitando informações sobre: 1) Se foram tomadas as providências de Lei para a 
compra de veículos para guarnecerem as necessidades da Secretária Municipal de Saúde e 
Promoção Social; 2) Em tendo sido tomadas, quando será realizada a licitação para compra; 
3)Quantos e quais veículos deverão ser adquiridos?  - JUSTIFICATIVA - O presente 
requerimento se justifica considerando que muitos são os munícipes que questionam a falta 
de veículos para atenderem na área da saúde, muitos não possuem veículo próprio e 
condições de pagar corrida para serem levados para outros municípios para consultas ou 
realização de exames especializados, sendo urgente a aquisição e disponibilização de 
veículos para atender aos necessitados no setor de saúde;   

 
 Requerimento n.º 038/2015 - autoria da Vereadora Neiva, subscritos pelos Vereadores 

Marcio, Tânia e Osni, solicitando que seja encaminhado expediente ao Chefe do Executivo 
Municipal solicitando informações sobre quando a Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social disporá, novamente, de medicação variadas, nos moldes normais, a fim 
de poderem atender as necessidades das pessoas que necessitam de medicamentos e não 
dispõem de condição financeiras para adquiri-los, de forma que necessitam do auxilio do 
Poder Público para poderem tomar a medicação indicada e prescrita pelos médicos. 
JUSTIFICATIVA - O presente requerimento se justifica considerando que muitos são os 
munícipes que questionam a falta de muitos medicamentos que, normalmente, existiam 
junto à farmácia da Secretaria Municipal de Saúde e agora já não são encontrados e, as 
pessoas carentes, que no Município de Salete são muitas, não dispõem de recursos 
financeiros para comprar os remédios, necessitando do Poder Público a fim de poderem 
tratar suas enfermidades, lembrando-se que a saúde de um povo deve ser prioridade de seu 
governante. 

 
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, 06 de outubro de 2015. 
 
 

Anadir Koch Bélli 
  Presidente 

 

 


