
Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  20ª Sessão Ordinária – 20/06/2016 
 
 
MENSAGEM do Poder Executivo Nº: 
1234 – REAPRESENTANDO o PROJETO DE LEI Nº 006/16 (Dispõe sobre o Plano Municipal 
de Desenvolvimento Turístico (PDTur) da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências). 
 
 
OFÍCIO do Poder Executivo Nº:  
279 – Solicitando o agendamento de uma reunião com os Nobres Edis, nas dependências desta 

Casa de Leis, para às quinze horas do próximo dia vinte e quatro, objetivando discutir o Projeto 
de Lei Nº 014/16 que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo, que tramita neste Legislativo, informa que, na ocasião, contará com a presença 
dos membros da comissão de elaboração do referido plano, bem como do Meritíssimo Juiz de 
Direito local, que também participou da elaboração. 
 
 
REQUERIMENTO, solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Nº:  
070 – Informar qual andamento foi dado à proposta apresentada há um ano, pela Diretora deste 
Legislativo, para revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal e quais medidas serão 
adotadas para que o Projeto de Resolução pertinente seja aprovado ainda nesta legislatura, do 
Ver. Claudinei José de Oliveira. 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
071 – Prestar informações acerca da obra de reforma do CEREBF – Centro Esportivo e 

Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca: 1)  qual empresa venceu o processo licitatório, 
2) qual o valor total da obra, 3) quando a obra será iniciada e qual previsão para sua conclusão, 
4) qual a possibilidade de  expor  o  projeto  detalhado  da  obra  no próprio CEREBF para 
conhecimento de todos os interessados, do Ver. Claudinei José de Oliveira;   
072 – Prestar informações acerca da implantação de transporte coletivo municipal: 1) há 
interesse do município em reativar o serviço de transporte municipal para atender os bairros 
rurais? Em caso negativo, justificar, 2) o município já pesquisou empresas interessadas em 
assumir este serviço público, em caso positivo, quais empresas e a quantas anda o processo, 3) 
no caso do processo estar adiantado, quais itinerários foram definidos como prioritários, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira. 
  
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
158 – Determinar ao setor competente, a instalação de pontos de iluminação pública ao longo da 
Rua Sebastião Bueno, Bairro Totozinho Cardoso, de forma a contemplar, inclusive, o trecho 
entre os imóveis de Nº 219 e 640, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
159 – Determinar ao setor competente, a implantação de redutores de velocidade, bem como a 
instalação de placas de sinalização de trânsito indicando o limite máximo de velocidade 
permitida nas proximidades da propriedade da Sra. Laurinda (Sítio da Lora), na Estrada da 
Soarada, Bairro dos Pintos, bem como de placas informando a movimentação constante de 
pedestres, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
160 – Determinar estudos objetivando a definição de um conjunto de medidas que garantam a 
segurança e a integridade física das comunidades escolares da EMEF Professora Sônia Maria 
da Fonseca e EE Professora Rosa Maria de Souza, como a fixação de placas indicando a 
proximidade da área escolar, pintura de faixa de pedestres, redutores de velocidade e até 
implantação de semáforos se for o caso, do Ver. Sérgio dos Santos;  
161 – Determinar ao setor competente, realizar uma força-tarefa ou operação limpeza no Bairro 
Totozinho Cardoso, especialmente, nos locais em que há maior quantidade de lixo acumulado, 
bem como seja normalizado o serviço de coleta de lixo, definindo para, ao menos, duas vezes 
por semana, evitando o acúmulo e suas consequências, do Ver. Sérgio dos Santos;  
162 – Alertar-se para a proximidade das eleições quando, acredita-se, lhe faltará coragem para 
pedir o apoio dos eleitores moradores da Estrada da Petrobrás, bem como atenda a orientação 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cortando despesas com a exoneração de 
funcionários comissionados que ocupam “cargos de confiança” e não trabalham todos os dias, 
aplicando o valor no pleno funcionamento da frota municipal, para manutenção das estradas 
rurais, priorizando os morros da Estrada da Petrobrás, do Ver. Sérgio dos Santos. 
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MOÇÃO Nº: 
001  – DE APOIO ao Magistério Paulista, representado pelas Entidades de Classe APASE – 
Sindicato de Supervisores do Magistério do Estado de São Paulo, APAMPESP – Associação dos 
Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, CPP – Centro do 
Professorado Paulista e UDEMO – Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial 
do Estado de São Paulo, que estão em campanha salarial, visando um reajuste de 16% 
(dezesseis) por cento do piso salarial de todos os funcionários ativos e aposentados do 
magistério estadual, além de aumento nas gratificações e melhorias nas suas condições de 
trabalho, tendo em vista que, há três anos, não contam sequer com a correção salarial, garantia 
constitucional a todo trabalhador, do Ver. Sérgio dos Santos e demais Vereadores. 
 
 
PARECER CFO Nº:  
013 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês 
de Maio/2016 
 
 
CARTA ABERTA A POPULAÇÃO, informando que encontra-se em tramitação nesta Casa de 
Leis, o Plano Diretor de Turismo Municipal, expondo o que é o Plano e o que mudará para o 
comerciante e cidadão com sua aprovação, assinada por entidades, comerciantes e 
empresários da cidade, solicitando à Câmara Municipal considerar que os autores anseiam por 
mudanças no modelo atual de turismo. 
 
 
 

Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da  20ª Sessão Ordinária – 20/06/2016 
 
 
 
Discussão e Votação: 
 
 
 
- VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 007/16 (Dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos 
cargos de Motorista Legislativo, Auxiliar de Serviços Gerais e Assistente Legislativo do quadro 
permanente de funcionários do Poder Legislativo do Município da Estância Turística de 
Salesópolis),  de autoria do Poder Executivo; 
 
 
- PROJETO DE LEI Nº 005/16 (Fixa o valor mínimo para a realização da cobrança de dívida 

ativa da Fazenda Pública Municipal através de execução fiscal e dá outras providências), de 
autoria do Poder Executivo, e as EMENDAS MODIFICATIVA Nº 001/16 e ADITIVA Nº 001/16, 
de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento.  
 


