
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  04ª Sessão Ordinária – 02/03/2015 
 
 
 
MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO Nº: 
1216 – encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 003/15 (Dispõe sobre a revisão geral anual da 

remuneração e dos subsídios dos Servidores Públicos Municipais da Estância Turística de 
Salesópolis, e dá outras providências). 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
013 – Determinar aos Setores Municipais de Vigilância Sanitária e de Obras, fiscalizarem, 

notificarem e exigirem que os proprietários, locadores e possuidores de imóveis abandonados, 
se adequem às normas vigentes, concedendo-lhes prazos para realizarem as obras 
necessárias e obrigatórias e, a persistir o abandono, seja aplicada multa e demais cominações 
previstas em lei, através de medidas administrativas e judiciais, do Ver. Francisco Marcelo de 
Morais Corrêa;  
014 – Informar se o Poder Executivo Municipal realizará a instalação das grades de proteção 
em ambos os lados da passagem do Córrego Padre Manoel, Rua Expedicionário Moacir Albino 
Wuo, ao lado da Sociedade Esportiva Salesopolense, em caso positivo, informar quando será 
realizado o serviço, com respectivo cronograma de execução e, em caso negativo, justificar, do 
Ver. Edney Campos dos Santos;  
015 – Determinar à Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Esportes, elaborarem os respectivos contratos de prestação de serviço 
voluntário para os profissionais que atuam nesta condição no Centro Esportivo Municipal, nos 
enviando cópia ou justificando o não atendimento desta proposição, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira; 
016 – Informar quais são os funcionários que não registram seus pontos, quais as formas de 
registro por setor, bem como justifique os motivos pelos quais alguns funcionários não 
registram seus pontos, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
017 – Informar qual o total de cargos em comissão e de funções de confiança existentes no 

quadro de servidores da Prefeitura Municipal, encaminhando as respectivas relações com o 
nome de cada cargo e de seu respectivo ocupante, bem como do cargo original que o 
ocupante tenha sido aprovado em concurso público, do Ver. Benedito Lélis Renó. 
 
  
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
034 – Providenciar a aquisição de um veículo oficial para ser disponibilizado à Autoridade de 
Trânsito do Município, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 
035 – Providenciar o nivelamento e patrolamento da Estrada do Bracaiá, do Ver. Cristian Luiz 

Candelária;  
036 – Tomar providências visando refazer a lixeira instalada na Estrada do Bracaiá, altura do 
Km 1,5, próximo às residências dos Senhores Dito Ivo e Antonio José “Tonzé”, do Ver. Cristian 
Luiz Candelária;  
038 – Agendar uma reunião com representantes da SABESP, para que venham esclarecer as 
dúvidas dos Vereadores, relativas à renovação do Contrato de Concessão dos Serviços de 
Água e Esgoto nesta cidade, do Ver. Paulo Arouca Sobreira;  
039 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, aproveitar a Operação Tapa-Buracos que, 
segundo consta, iniciará em breve, para colocar lombadas na Avenida Victor Wuo, antes do 
término da pavimentação asfáltica, na Avenida Prefeito Pedro Rodrigues de Camargo Neto, em 
frente a EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca e,  na Avenida  Osaka, próximo  à  rotatória  
do Jardim Nídia, no sentido Mogi-Salesópolis e, em frente à Pizzaria SPS, do Ver. Claudinei 
José de Oliveira;  
 
 
INDICAÇÃO solicitando a SABESP Nº:   
037 – Estudar a possibilidade e a viabilidade técnica de instalação de Rede de Abastecimento 

de Água para atender os moradores da Rua Geraldo Miranda, próximo à EMEI Professora 
Maria Aparecida Biasoli, centro desta cidade, do Ver. Edney Campos dos Santos. 
 
 
REQUERIMENTO da Verª. Cláudia de Paula Ribeiro (suplente) - objetivando cento e vinte 
dias de licença, a partir do dia nove de março, com base no Artigo 90, Inciso III, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Salesópolis (licença para tratar de assuntos particulares).  


