
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  17ª Sessão Ordinária – 30/05/2016 
 
 
 
 
OFÍCIO do Poder Executivo Nº: 
224 - Encaminhando os BALANCETES FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referente aos meses de FEVEREIRO, MARÇO e 
ABRIL/2016,  através de mídia digital – CD-Rom. 
 
 
PROJETO DE LEI Nº: 
011 - Dispõe sobre a obrigação do Poder Executivo da Estância Turística de Salesópolis em 
divulgar os valores arrecadados com notificações de trânsito, no site oficial da Prefeitura 
Municipal, informando sobre a sua destinação legal, do Ver. Cristian Luiz Candelária. 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
062 – Prestar informações sobre a finalização da obra da passagem do Aterrado: 1 – o motivo 

pelo qual até o presente momento a referida obra não foi conclusa, 2 – qual a data prevista para 
o reinicio da finalização dos trabalhos, 3 – de quem é a responsabilidade pela finalização da 
obra, da Prefeitura Municipal ou DAEE, 4 – estão previstas outras melhorias no local como, por 
exemplo, instalação de guardrail, condução de águas pluviais no leito carroçável, plantação de 
gramas ou outra vegetação visando conter o assoreamento na área lateral do aterro, do Ver. 
Edney Campos dos Santos e outros;  
063 – Determinar à Interventora da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, encaminhar 
os documentos lícitos e idôneos que relaciona em nove itens, amparos pelo Decreto Nº 
2.908/13, para comprovação dos fatos relativos ao repasse e aplicação de recursos financeiros 
que a tornou uma extensão da Administração Pública, portanto, sujeita aos impositivos da Lei 
8.666/93 e Lei 4.320/64, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
141 – Utilizar o recurso da Emenda de autoria do Deputado Federal Márcio Alvino, no valor de 
R$ 690.900,00, para implantar, na Vila Ademar, bem como na Rua Frederico Ozanan, os 
respectivos sistemas de drenagem pluvial e pavimentação necessária, do Ver. Edney Campos 
dos Santos e outros;  
142 – Interceder junto à Empresa Júlio Simões, objetivando a implantação de um ponto de 
parada de ônibus, no sentido Mogi-Salesópolis, na Avenida Prefeito Antonio Camargo Primo, 
próximo ao cruzamento com a Rua Vereador João Freire de Almeida e ao ponto comercial – 
Parada das Andorinhas, do Ver. Sérgio dos Santos;  
143 – Interceder junto à Secretária Municipal de Educação e às demais Secretarias Municipais 
necessárias à solução do problema relativo a troca quinzenal de Professores no 1º Ano, período 
da tarde, da EMEF Mestra Henriqueta, bem como nas demais salas que o fato se repete, para 
uma decisão urgente e definitiva, seja convocando Professores aprovados em concurso público 
ou realizando novo concurso, ou ainda realizando deslocamento de Professores entre as 
unidades escolares para evitar a troca quinzenal em qualquer turma, especialmente, nas salas 
iniciais do ensino fundamental, do Ver. Sérgio dos Santos;  
144 – Estudar e transformar em Projeto de Lei, o Anteprojeto que encaminha em anexo, 
dispondo sobre a obrigatoriedade de aplicação do teste de glicemia na rede pública e privada de 
saúde da Estância Turística de Salesópolis, em crianças de 0 a 7 anos incompletos, do Ver. 
Paulo Arouca Sobreira;  
145 – Estudar e transformar em Projeto de Lei, o Anteprojeto que encaminha em anexo, 
dispondo sobre o atendimento diferenciado para portadores de diabetes na rede municipal de 
saúde da Estância Turística de Salesópolis, do Ver. Paulo Arouca Sobreira;  e  
146 – Determinar às Secretarias Municipais de Educação e de Obras, a imediata reformar do 

telhado do prédio onde funciona a Educação Infantil, na EMEF Professora Maria de Lourdes 
Gonçalves de Toledo, Bairro Fartura, assim como a manutenção ou troca de toda fiação elétrica 
e melhoria no acesso dos alunos das salas de aula até o pátio da escola, do Ver. Paulo Arouca 
Sobreira. 
 


