
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  11ª Sessão Ordinária – 18/04/2016 
 
 
 
 
PROJETO DE LEI Nº:  
007 – Dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos cargos de Motorista Legislativo, Auxiliar de 

Serviços Gerais, Assistente Legislativo, do quadro permanente de funcionários do Poder 
Legislativo do Município da Estância Turística de Salesópolis, de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal.  
 
 
TEXTO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº:  
003 – Dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Salesópolis e dá outras 

providências, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 
 

 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
036 – Prestar informações sobre a destinação de uma área específica para implantação de um 
Centro Multidisciplinar, se o antigo prédio do CEP possui documentação regularizada, e em caso 
negativo, se há outra área regularizada para receber recursos estaduais e federais ou se há 
possibilidade de aquisição de outro imóvel regularizado para este fim, do Ver. Edney Campos 
dos Santos; 
037 – Prestar informações acerca do repasse de valores provenientes de Projetos Sociais feito à 

Associação Caminhando Juntos até o final de 2015 e que, a partir do corrente ano, passou a 
utilizar tais valores no CRAS: 1) Qual a razão dessa alteração de repasse, e 2) Quais Projetos 
eram desenvolvidos pela Associação Caminhando Juntos e quais são os atualmente 
desenvolvidos pelo CRAS, do Ver. Benedito Lélis Renó;  
038 – Informar quais providências estão sendo ou foram tomadas para a implantação da 
Iluminação Púbica em frente ao Nº 19 da Estrada Municipal Araújo, Bairro do Alegre, Distrito dos 
Remédios, conforme Processo Nº 1633/12, aberto pela Prefeitura Municipal, e qual a previsão 
para realização do serviço, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
039 – Informar sobre o andamento do processo atinente à construção da Creche Escola do 

Bairro Fartura, especialmente, se já foi licitada referida obra, quando dará início à construção, a 
empresa responsável, previsão de seu término, bem como se será construída ou não no terreno 
de que trata o Decreto Nº 2.930, justificando e apresentando documentos que comprovem a 
veracidade de tais informações/justificativas, dos Vers. Cristian Luiz Candelária e Mário Barbosa 
Pinto;  
040 – Agendar uma reunião com representantes da Santa Casa local e do SAMU a fim de 
definirem a pendência sobre a responsabilidade do atendimento das ocorrências na falta da 
ambulância do SAMU, do Ver. Sérgio dos Santos;  
041 – Informar a quantas anda a Sindicância relativa à suposta falsificação de assinatura em 
documentos públicos relativa à ligação de energia elétrica em imóveis rurais nos Bairros da 
Grama e do Alegre, qual a previsão para seu término e solicita também o encaminhamento de 
cópia integral do processo, dos Vers. Sérgio dos Santos e Benedito Lélis Renó 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
083 – Providenciar, junto à Secretaria Municipal competente, os serviços de poda e manutenção 
da Praça localizada em frente as Escolas Mestra Henriqueta e Professora Olga Chakur Farah, 
do Ver. Edney Campos dos Santos; 
084 – Determinar à Secretaria de Obras, adotar as providências para que seja realizado o 
nivelamento e patrolamento em toda extensão da Estrada do Bracaiá, inclusive na ruas que lhe 
dão acesso, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
085 – Determinar à Secretaria de Obras, adotar as providências para retirar as bases de ferro 

que estão parafusadas na calçada, relativas às luminárias do passeio da Avenida Victor Wuo, 
próximo à Rua XV de Novembro, do Ver. Cristian Luiz Candelária;   
086 – Tomar providências visando reparos necessários na Estrada dos Moraes, Bairro do 

Alegre, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 
 
 

segue fls. 02 
 
 



 

continuação da relação de Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  11ª Sessão Ordinária – 18/04/2016     Fl. 02 

 
 
continuação das INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
087 – Tomar providências visando reparos necessários na Estrada João Bino, Bairro da Pedra 

Rajada, do Ver. Cristian Luiz Candelária;   
088 – Tomar providências visando a implantação de tabela de horários de partidas e chegadas 
nos pontos de ônibus referentes à linha intermunicipal 311 – Mogi/Salesópolis e vice-versa, do 
Ver. Cristian Luiz Candelária;   
089 – Tomar providências visando a implantação de postes e luminárias na Rua Padre Vicente 
de Aguiar, Bairro Fartura, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
090 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, designar uma máquina para arrumar a Travessa 

Licínio Cardoso do Nascimento, próximo ao Nº 70, Bairro Bragança, do Ver. Francisco Marcelo 
de Morais Corrêa   
091 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, fazer a reforma na ponte localizada na “Estrada 

do Zé Abrão”, acessada pelo Km 86,5 da Rodovia Mogi-Salesópolis, casa de luz Nº 2080, do 
Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa;  
092 – Determinar ao setor competente, disponibilizar os veículos necessários, nos dias e 

horários de visitação aos pacientes acamados, pelos Médicos do Programa Mais Médicos, do 
Ver. Claudinei José de Oliveira; e  
093 – Determinar ao setor competente, realizar uma operação tapa-buracos na Rua Domingos 

Martins, Distrito do Remédio, do Ver. Paulo Roberto de Faria.  
 
 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês 

de Março/2016. 
 
 
COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro:  

do Ministério da Educação:  
- no valor de R$ 82.260,33 referente a 12ª Quota do FNDE – competência 01/2016;  
- no valor de R$ 211.500,00 referente a 1ª Parcela do PAR-TD – competência 01/1016; 
- no valor de R$ 211.500,00 referente a 2ª Parcela do PAR-TD – competência 02/1016;  
- no valor de R$ 15.386,57 referente a 1ª Parcela do Programa Brasil Carinhoso TD –  
  competência 02/2016; 
- no valor de R$ 150.532,84 referente a 1ª e 2ª Quota do FNDE – competência 02/2016; 
- no valor de R$ 87.943,80 referente a 2ª Quota do FNDE – competências 03/2016. 
 
 


