
 

 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  26ª Sessão Ordinária – 29/08/2016 
 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
079 – Informar se a Indicação Nº 163/16, solicitando a recolocação de Placa “Proibido 

Estacionar” em frente ao prédio em que funciona a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 
Turismo, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária, localizada Rua Braz Torraga, 
sentido bairro-centro, será atendida, em caso positivo, qual a previsão e em caso negativo, qual 
ou quais os motivos desta decisão, do Ver. Edney Campos dos Santos; e  
080 – Encaminhar os documentos comprobatórios referentes à notificação da empresa ou 
empresas responsáveis pela pavimentação das Ruas Adelina da Silva Barros e Santa Maria, 
ambas na Vila Henrique, bem como, a resposta da mesma em relação a sua obrigação de 
reparar os serviços prestados, conforme solicitado através da Indicação Nº 063/16, do Ver. 
Edney Campos dos Santos 
 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
173 – Realizar a devida manutenção,  nivelamento, condução de águas pluviais e 
cascalhamento das estradas rurais relacionadas: Estrada da Pedra Branca, Estrada do 
Arrepiado, Estrada do Bracaiá, Estrada do Tomita, Estrada do Kitazawa, Estrada da Lagoinha, 
Estrada do Cayubi, e Estrada do Barro Amarelo, próximo à antiga propriedade do Sr. Mauro 
Ripamonti, de autoria da CEM – Comissão de Estradas Municipais;  
174 – Determinar às Secretarias Municipais de Assuntos Jurídicos, Administração e de 
Educação e Cultura, adotarem as medidas necessárias para solucionar a questão da vinculação 
da Biblioteca Municipal José Otávio Cáfaro a uma Secretaria Municipal, pendência que se 
arrasta há anos, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
175 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, através da Secretaria 
Municipal pertinente, apresentando proposta e solicitando a adoção de medidas necessárias 
para reintegração das famílias de aposentados e portadores de necessidades especiais no 
Programa de Baixa Renda da empresa, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e  
176 – Interceder junto à Empresa de Telefonia VIVO, solicitando a mudança do Orelhão, 
atualmente instalado e subutilizado, em frente ao Supermercado Português, para outro espaço 
naquelas proximidades, do Ver. Sérgio dos Santos. 
 
 
 
PARECER CFO Nº 019/16 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 
Salesópolis, relativo ao mês de Julho/16. 
 
 
 
COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro:  
do Ministério da Educação:  
- no valor de R$ 86.442,79, referente à sétima Parcela do FNDE;  
 
 
 
CONVITES:  
- da Câmara Municipal de Guararema – para a Sessão Solene em comemoração ao 117º 
Aniversário da Emancipação Político-Administrativa do município e entrega de Título de 
Cidadão, Placas de Prata e Diplomas de Honra ao Mérito, a realizar-se no dia quinze de 
Setembro, às dezenove horas, naquela cidade;  
- da CAMAT – Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê e Sistema OCESP – para a 
comemoração dos vinte e cinco anos de fundação da Cooperativa, a realizar-se no dia dois de 
setembro, às quinze horas, em suas dependências. 
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Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da  26ª Sessão Ordinária – 29/08/2016 

 
 
 
Discussão e Votação: 

 
 
- PROJETO DE LEI Nº 016/16 (Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, estabelece a Política Municipal da pessoa com deficiência e o Fundo Municipal da 
Pessoa com Deficiência), de autoria do Poder Executivo;  
 
 
- PROJETO DE LEI Nº 020/16 (Dispõe sobre fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários Municipais, para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017, e dá outras 
providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal;  
 
 
- PROJETO DE LEI Nº 021/16 (Fixa os subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara para 
a Legislatura a ser iniciada em 1º de janeiro de 2017, e dá outras providências), de autoria da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal;  
 
 
- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/16 (Dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da 
Câmara Municipal para o exercício de 2017), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 
 
 


