
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  05ª Sessão Ordinária – 07/03/2016 
 
 
 
MENSAGEM do Poder Executivo Nº: 
1.226 - Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 004/16 (Dispõe sobre a revisão geral anual da 

remuneração e dos subsídios dos Servidores Públicos Municipais da Estância Turística de 
Salesópolis). 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
021 – Apresentar justificativa documental acerca da redução de Despesa com Pessoal no 
encerramento do 3º Quadrimestre de 2013, quando são elevadas devido ao pagamento do 13º 
Salário, férias e seus consequentes encargos, em relação ao 2º quadrimestre do mesmo ano, 
do Ver. Benedito Lélis Renó;  
022 – Prestar informações e encaminhar os documentos que relaciona em quatro itens, acerca 

do cumprimento da Exigência 41, do Termo de Operação da Barragem do Paraitinga, referente 
ao Campo da Fibra, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
023 – Prestar informações e encaminhar os documentos relativo à construção do Centro 
Comunitário do Bairro Fartura que está causando infiltração e umidade no Almoxarifado da 
EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo: a) é do conhecimento do Sr. Prefeito 
Municipal os graves problemas de infiltração apontados, b) há alguma medida urgente que 
possa ser tomada para melhoria das condições da sala, c) há projeto de reforma ou construção 
de novas salas na referida escola, de autoria da Comissão de Obras, Serviço Público, 
Educação e Saúde;  
024 – Prestar informações e encaminhar os documentos relativos ao desmoronamento de parte 

de um muro localizado no trecho da Rua Prefeito Itys Fides Bueno de Toledo, Jardim Nídia: a) 
a quem cabe a responsabilidade de providenciar o conserto do muro e da calçada, ao 
proprietário do imóvel, à empresa que usa o terreno ou à Prefeitura, b) se couber à Prefeitura, 
ela já tomou alguma providência, c) se couber ao proprietário, já foi ele notificado, juntar cópia 
da notificação, de autoria da Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
051 – Determinar ao setor competente, realizar o patrolamento e os devidos serviços de 

condução de águas pluviais, bem como o cascalhamento nas estradas que dão acesso ao 
Bairro dos Pintos, tais como: Estrada da Petrobrás, toda extensão das Estradas Rodrigues de 
Campos, Soarada, das Palmeiras, do Barro Amarelo, dos Cardoso e ainda as estradas no 
Bairro do Ribeirão do Pote, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
052 – Determinar ao setor competente, realizar a troca das madeiras do assoalho da ponte, 

localizada há, aproximadamente, 150 metros da rodovia, no sentido de quem segue desta para 
o Parque da Nascente, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
053 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza das margens de todas as estradas 

rurais, como as Estradas do Tomita, Diamantino, Takagaki, Tatibana, Itaguassú e as demais, 
do Ver. Paulo Roberto de Faria;  
054 – Determinar à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, refazer a medição da distância 
para transporte escolar, junto ao Estado, reavaliando a medida para interromper o atendimento 
a alguns bairros, incluindo o Bairro Fartura, antes de efetivá-la, do Ver. Sérgio dos Santos; 
055 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de 
luminária na Estrada do Bairro Padre José, no sentido Estrada do Varjão, do Ver. Sérgio dos 
Santos;  
056 – Determinar à Vigilância Sanitária Municipal, proibir a venda de prato de comida nas 
barracas da “Feira de Quinta de Mês”, do Ver. Sérgio dos Santos 
 


