
 

 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  31ª Sessão Ordinária – 26/10/2015 

 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:   
108 – Informar por que, até o momento, não utilizou-se da alternativa da letra “b” do Parágrafo 

Único do Artigo 106 da Lei Orgânica do Município, para contratar Médico Pediatra para atender 
todos os dias nos Postos de Saúde desta cidade, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 
109 – Informar onde e quais dias e horários são feitos os agendamentos para os exames de 

mamografia nesta cidade, para onde são encaminhados os pacientes para realizar referido 
exame, e se há previsão da Carreta do Programa Estadual “Mulheres de Peito” equipadas com 
mamógrafos,  atender esta cidade, em caso positivo quando e, em caso negativo, justificar, do 
Ver. Claudinei José de Oliveira;  
110 – Prestar informações que relacionar em oito itens, acerca da utilização do veículo oficial 
SPIN, destinado ao Abrigo Provisório de Menores, em substituição ao veículo acidentado e que 
servia o Gabinete do Prefeito, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
111 – Informar se o veículo oficial que servia o Gabinete do Prefeito e sofreu acidente foi 
consertado, trocado ou sofreu perda total, neste último caso, se o valor foi coberto pelo seguro, 
qual este valor e sua destinação, e encaminhar cópia do comprovante, do Ver. Cristian Luiz 
Candelária;  
112 – Uma relação dos funcionários do Consórcio Três Rios, com seus respectivos salários, 

cargos e locais de trabalho, bem como enviar cópia do contrato e informar o valor pago 
mensalmente para manutenção do consórcio e sua vigência, dos Vers. Francisco Marcelo de 
Morais Corrêa e Mário Barbosa Pinto. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:   
175 – Determinar ao setor competente, realizar o conserto que se faz necessário na ponte do 

Bairro do Alegre, localizada na altura do Km 86,5, próximo à Carrocerias União, do Ver. Paulo 
Roberto de Faria;  
175-A – Para que, tão logo seja liberado o recurso consignado através de Emenda Parlamentar 
apresentada pelo Deputado Estadual Marcos Damásio, no valor de cento e cinquenta mil reais, 
atualmente na Casa Civil do Estado para liberação, utilize-o na aquisição de um veículo com a 
finalidade específica de atender a Diretoria de Agronegócios, outro veículo e ou motocicleta 
para atender o Setor de Fiscalização Municipal, bem como adquira materiais diversos, como 
pedras, tubos de concreto, madeira entre outro,  para aplicação específica na recuperação e 
manutenção da malha viária rural de Salesópolis, dos Vers. Edney Campos dos Santos e 
Cristian Luiz Candelária; 
176 –  Adotar providências visando a limpeza da Rua Alferes José Luiz de Carvalho, Centro, 

incluindo a Travessa Aleixo de Miranda, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 
177 – Tomar providências visando os reparos necessários na Estrada dos Moraes, Bairro do 
Alegre, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
178 – Determinar ao setor competente, reformar o beiral do prédio do Centro Cultural Dita 

Parente (antigo Mercadão), como medida de proteção à saúde,  no desalojamento de pombos 
e desinfecção do local, do Ver. Sérgio dos Santos;  
179 – Responsabilizar os proprietários dos próximos loteamentos a serem aprovados, pela 

infraestrutura do local, como guias, sarjetas, asfaltamento e iluminação pública, do Ver. Sérgio 
dos Santos. 
 
 
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº:  
009  – À falta de conservação das estradas rurais do Município, pois, apesar de estampado no 

Artigo 166 da Lei Orgânica do Município, de que o Poder Executivo deverá dar manutenção a 
todas as estradas municipais, semestralmente, realizando, no mínimo, nivelamento com 
motoniveladora, não se vê tais serviços serem prestados pela Prefeitura desde o início desta 
gestão, do Ver. Benedito Lélis Renó e outros. 
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PARECER CFO Nº 022/15 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 

Salesópolis, relativo ao mês de Setembro/2015. 
 
 
OFÍCIOS Nºs: 
247 – da Secretaria Municipal de Saúde, convidando para Audiência Pública, a realizar-se no 
dia vinte e oito de outubro, às dez horas, nesta Casa de Leis, para Prestação de Contas da 
Saúde, referente ao 3º Quadrimestre de 2015, quando também estarão presentes os membros 
do Conselho Municipal de Saúde 
047 – da Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade, convidando a Comissão de 
Finanças e Orçamento desta Casa de Leis e demais Vereadores, para a Audiência Pública, a 
realizar-se no dia vinte e oito de outubro, a partir das quatorze horas, nesta Casa de Leis, 
quando será apresentado o cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2015. 
 
 
 

Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da  31ª Sessão Ordinária – 26/10/2015 

 
 
 
Discussão e Votação: 

 
- PROJETO DE LEI Nº 010/15 (Dispõe sobre alteração da Lei Nº 1715/2015), de autoria do 
Poder Executivo; 
 
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/15 (Concede Título de Cidadão Honorário 

do Município ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
DESEMBARGADOR JOSÉ RENATO NALINI), de autoria do Ver. Paulo Arouca Sobreira e 
demais Vereadores;  
 
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/15 (Concede Título de Cidadão Honorário 

do Município ao Excelentíssimo Deputado Estadual ESTEVAM GALVÃO DE OLIVEIRA), de 
autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira e demais Vereadores. 


