
 

 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  26ª Sessão Ordinária – 14/09/2015 
 
 
 
OFÍCIO do Poder Executivo Nº:  
511 GP – Convidando os Vereadores para apresentação do Relatório para elaboração do 
Plano Municipal de Turismo, no próximo dia 15 de Setembro, às quatorze horas, na Câmara 
Municipal. 
 
 
REQUERIMENTO, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nº:   
086 – Confirmar,  junto aos Técnicos de Raio-X que atendem na Santa Casa local, se 
procedem as reclamações  dos médicos, acerca da má qualidade das imagens dos raios-x 
feitos neste hospital, e informar para que este subscritor interceda junto aos Deputados 
Estaduais no objetivo de conquistar outro recurso para aquisição de um novo aparelho, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira;  
087 – Interceder junto à Empresa Geobrasilis, e prestar informações diversas acerca dos 

benefícios do Voucher e possíveis prejuízos com sua extinção, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira; 
088 – Informar as medidas de economia que vem adotando ou que pretende adotar na 

Administração Municipal, e se já pensou na exoneração de todos os funcionários 
comissionados, a fim de evitar um colapso geral, do Ver. Sérgio dos Santos. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
162 – Determinar estudos imediatos objetivando a elaboração de projeto para construção de 
uma Pista de Skate no CEREBF, e envide todos os esforços para efetivá-la com recursos da 
Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
163 – Agendar uma reunião com Excelentíssimos Senhores Juiz de Direito e Promotor de 
Justiça da Vara Distrital, juntamente com os Vereadores desta Casa de Leis, a fim de 
discutirem e definirem as medidas necessárias e imediatas que devem ser adotadas para 
efetivar a elevação da Vara Distrital de Salesópolis à categoria de Comarca, do Ver. Claudinei 
José de Oliveira; 
 
 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês 
de Agosto/2015. 
 
 
OFÍCIOS Nºs:  
047/15 - do Foro Distrital de Salesópolis, encaminhando cópia da Portaria Nº 003/2015 que 

institui o Projeto Família Hospedeira nesta cidade;   
119/15 - da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, informando a respeito da situação 
econômica daquele hospital e que, embora os valores repassados à título de subvenção, houve 
redução de trezentos mil reais anuais, tornando impossível continuar mantendo os 
compromissos com os fornecedores, sendo assim agravou-se o colapso financeiro motivando a 
paralização das consultas ambulatoriais a partir de quatro de setembro e que será mantido 
somente o atendimento de urgência e emergência, lembrando que as Unidades Básicas de 
Saúde serão a alternativa para os atendimentos ambulatoriais;   
336/15 - da Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminhando a Resolução Nº 03/2015 
do CMDCA, referente aos candidatos aprovados nas duas etapas anteriores e habilitados ao 
pleito para o cargo de Conselheiros Tutelares, cuja eleição ocorrerá no dia quatro de Outubro, 
das oito às dezessete horas, na EMEF Mestra Henriqueta e solicitando sua divulgação;  
144/15 - da Caixa Econômica Federal, notificando sobre a liberação de crédito no valor de R$ 

549,86 referente ao Programa de Turismo Social no Brasil, para Revitalização do Parque da 
Nascente do Tietê;  
 
 
CONVITE  do Arquivo Público do Estado, para o XVI Encontro Paulista sobre Gestão 

Documental e Acesso à Informação: Por uma política de Arquivos nas Câmaras Municipais, 
que acontecerá no dia 26 de Novembro, das nove às dezesseis horas, na Câmara Municipal de 
Barueri. 
 


