
 

 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  20ª Sessão Ordinária – 29/06/2015 
 
 
 

 

MENSAGEM do Poder Executivo Nº: 
1.219 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 008/15 (Dispõe sobre a Política dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências). 
 
 
REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nº:  
071 – Prestar informações diversas acerca do recurso,  no valor de cem mil reais, solicitado 

pelo Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, através de Emenda Parlamentar, 
objetivando a aquisição de um veículo para o transporte de pacientes, do Ver. Cristian Luiz 
Candelária;  
072 – Prestar informações diversas acerca do Centro Municipal de Fisioterapia, dentre eles, 

carga horária de seus funcionários, critério de divisão de grupos de atendimento e 
atendimentos individuais, números de pacientes atendidos por cada um dos profissionais, os 
responsáveis por esse Centro, critério e chamada da fila de espera, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira;  
073 – Prestar informações acerca das medidas adotadas para cumprimento das leis e decretos 
que garantem o sossego e distância de comércios de venda de bebidas de escolas, ou a 
devida justificativa pela inércia, bem como o motivo de não responder, após cinco meses, o 
documento protocolado pela munícipe Claudinei dos Santos Dias, acerca desse mesmo 
assunto e reclamando do trailer Caminho do Mar, do Ver. Sérgio dos Santos;  
074 – Informar o valor dos gastos mensais com aquisição de medicamentos de uso contínuo à 

munícipes que têm esse direito garantido por ordem judicial, assim como relacione os 
beneficiados e os respectivos medicamentos que lhes são fornecidos e se tais medicamentos 
estão realmente sendo fornecidos com regularidade e em tempo aos beneficiados e, havendo 
atraso no fornecimento, justificar o motivo, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa. 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  
122 – Tomar providências visando reparos na Estrada Nossa Senhora d’Ajuda, e demais 

estradas do Loteamento do Chico Rita, Bairro Capela Nova, bem como sejam feitos os reparos 
na ponte da mesma estrada, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
123 – Providenciar a poda da árvore e também a limpeza da praça existente entre a Avenida 

Victor Wuo e a Rua Alferes José Luiz de Carvalho, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
124 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal,  interceder junto à Empresa Bandeirante Energias 

do Brasil, ou ao próprio responsável da Municipalidade que, por ventura, tenha assumido o 
serviço de iluminação pública, objetivando a instalação de duas luminárias na altura dos postes 
de energia identificados por ET Nº 170 e ET Nº 5955, ambos localizados no Km 06 da Estrada 
do Bracaiá, Bairro do Bracaiá, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros;  
125 – Substituir as árvores da área central e avenida principal, bem como que as árvores a 

serem plantas na Avenida Osaka, por ocasião da reforma e embelezamento do Portal Artístico 
da cidade, sejam criteriosamente escolhidas, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
126 – Implantar sinalização de solo de todo o sistema viário municipal, principalmente, a pintura 

das faixas de travessia de pedestres próximas às áreas escolares, identificação e pintura de 
lombadas, ampliação de vagas prioritárias e outras medidas, dos Vers. Edney Campos dos 
Santos e Francisco Marcelo de Morais Corrêa;  
127 – Solicitando ao DER – Departamento de Estrada de Rodagem, estudos e implantação de 

guias e sarjetas no trecho entre os Kms 82 e 83 da Rodovia SP-88, próximo à rotatória do 
Distrito dos Remédios, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros;  
128 – Solicitando ao Deputado Estadual e Cidadão Salesopolense, Dr. Luiz Carlos Gondim 

Teixeira, interceder junto à CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, 
para que proceda estudos visando a implantação de conjunto habitacional, com cem unidades, 
destinando vinte e seis às famílias residentes no PROLOP,  na área de 1,8% do território 
municipal não abrangida pela Lei de Proteção dos Mananciais, do Ver. Benedito Lélis Renó.  
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PARECER CFO Nº: 
017 – Referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês 

de Maio/2015. 
 
 
OFÍCIO Nº: 
142 – da Secretaria Municipal de Saúde, convidando esta Casa de Leis para a 5ª Conferência 

Municipal de Saúde, com o tema: Saúde Pública de Qualidade para cuidar bem das pessoas - 
Direito do Povo Brasileiro, a realizar-se no dia dois de junho, às oito horas, na sede da 
Sociedade São Vicente de Paulo. 
 

 
 

Matéria prevista para a ORDEM DO DIA da  20ª Sessão Ordinária – 26/06/2015 

 
 
 
Discussão e Votação: 

 
 
- PROJETO DE LEI Nº 006/15 (Dispõe sobre alteração dos valores dos vencimentos e da 

denominação dos cargos de Assessor Jurídico e Contábil Financeiro do Quadro de 
Funcionários da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, presentes na Tabela 
Anexa a Lei Nº 1.708, de 18/02/2015), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 


