Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 15ª Sessão Ordinária – 25/05/2015

OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs:
262/15 GP - Convidando esta Casa de Leis, a participar de uma reunião com os representantes
da Empresa Geo Brasilis, responsável pela elaboração do Plano Municipal de Turismo deste
município, no próximo dia vinte e sete de maio, às quatorze horas, neste Legislativo, onde
serão feitas apresentações da atualização dos trabalhos e resultados, identidade turística,
objetivos e eixos estratégicos de turismo.
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
060 – Determinar uma auditoria na Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, buscando,
nesta gestão, ou seja, de 2013 até o momento, indícios de fraude praticada por funcionário da
Municipalidade ou daquele hospital, do Ver. João da Silva;
061 – Responder diversas questões acerca do CIPAS – Consórcio Intermunicipal para
o Aterro Sanitário, do qual é Presidente, bem como envie cópia dos documentos que relaciona,
do Ver. Benedito Lélis Renó;
062 – Responder diversas questões acerca da venda de materiais como janelas e portas,
retiradas do Portal Artístico da cidade, do Ver. Benedito Lélis Renó;
063 – Responder diversas questões e enviar documentos relativos à extração de madeiras na
área desapropriada pelo DAEE para construção do Reservatório de Ponte Nova, do Ver.
Benedito Lélis Renó.
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
092 – Envidar esforços objetivando a pavimentação da Rua José Rodrigues de Camargo, no
Jardim Nídia, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa;
093 – Determinar ao Setor de Obras, realizar a troca de todas as lâmpadas queimadas da
Praça Ver. José Bragança, Bairro Bragança, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa;
094 – Determinar ao setor municipal competente, restabelecer a iluminação na praça localizada
próximo ao Centro Municipal de Convivência Infantil Dona Teresa Feital, bem como, solicitar à
Polícia Militar maior frequência de rondas naquelas imediações, durante o período noturno e
aos finais de semana, do Ver. Edney Campos dos Santos
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês
de Abril/2015
OFÍCIOS da Secretaria Municipal de Educação Nºs:
190 – Encaminhando cópia do pedido feito à Polícia Militar, solicitando a liberação de um
policial habilitado para ministrar aulas no PROERD, esclarecendo que tal medida demonstra
que referida secretaria não é contra este programa, conforme insistentes boatos;
194 – Solicitando agendamento de reunião junto à COSPES – Comissão de Obras, Serviço
Público, Educação e Saúde, estendendo o convite aos demais Vereadores, para o próximo dia
vinte e oito de maio, às quatorze horas, nesta Casa de Leis, quando será apresentado o Plano
Municipal de Educação, com a presença de toda equipe técnica para juntos analisarem referido
documento.
Matéria prevista para a ORDEM DO DIA da 15ª Sessão Ordinária – 25/05/2015

Discussão e Votação:
- PROJETO DE LEI Nº 001/15 (Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos, convênios ou
quaisquer outros tipos de ajustes necessários com o Estado de São Paulo, ARSESP e a
SABESP, para as finalidades e nas condições que especifica e dá outras providências), de
autoria do Poder Executivo.
- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/15 (Dá nova redação ao § 4º do Artigo 1º, da Resolução
Nº 430/04 – Dispõe sobre a Medalha do Mérito “Parceiros da Estância Turística de Salesópolis
e revoga o § 3º do Artigo 1º desta mesma Resolução), de autoria do Poder Legislativo.

