Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 19ª Sessão Ordinária – 13/06/2016

PROJETO DE LEI Nº:
014 – Dispõe sobre a Lei da Ficha Limpa Municipal, disciplina as nomeações para Cargos em
Comissão e de Provimento Efetivo no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo no
Município, e dá providências, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
154 – Determinar ao Diretor Municipal de Obras, vistoriar a estrada que dá acesso ao Bairro da
Capelinha, e definir as medidas necessárias a serem adotadas para torná-la transitável, seja
realizando o patrolamento, casacalhamento e/ou outras medidas, do Ver. Sérgio dos Santos;
155 – Adotar as providências necessárias em frente a Igreja São Sebastião, localizada na Rua
São Sebastião, Bairro Fartura, onde, há mais de dois anos, a calçada está interditada, devido a
queda de um barranco, e vem causando transtornos para os moradores e demais pessoas que
circulam por ali, conforme foto que segue anexa, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Francisco
Marcelo de Morais Corrêa;
156 – Colocar um bico de luz próximo ao Nº 3.900, no Km Três da Estrada da Usina, dos Vers.
Mário Barbosa Pinto e Francisco Marcelo de Morais Corrêa; e
157 – Determinar à Secretaria Municipal de Educação, adotar as providências necessárias,
ainda que sejam força-tarefa semanal, ou revezamento de funcionário entre as escolas, para
manter a EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, em condições de higiene e
limpeza para toda comunidade escolar, em especial, os banheiros que são de uso diário e
requerem maior atenção para evitar problemas de saúde, do Ver. Sérgio dos Santos

BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês
de Maio/2016

CONVITES:
- da EMEF Mestra Henriqueta – para a Festa Junina que se realizará no próximo dia dezoito, a
partir das dezoito horas, naquela unidade escolar;
- da Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo – para a Formatura
do PM Salesopolense, André Luis Candelária (condecorado, no dia doze de Junho de 2016, com
a Medalha Parceiro da Estância Turística de Salesópolis), que se realizará no próximo dia vinte e
quatro de junho, às dez horas, no Sambódromo Anhembi, em São Paulo

