Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 10ª Sessão Ordinária – 13/04/2015

PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº:
001 – Dá nova redação à nomenclatura da Seção V, aos Artigos 40, 69 e 70, ao caput do
Artigo 68, assim como aos Parágrafos 1º e 2º também do Artigo 68, todos da LOMS, e dá
outras providências.
OFÍCIO do Poder Executivo Nº:
156 – Informando que o município contratou a empresa Geo Brasilis para elaboração do Plano
Municipal de Turismo e que foi encerrada a primeira fase do levantamento de dados do
potencial turístico, agendando para o próximo dia quatorze de abril, às quatorze horas, nesta
Casa de Leis, a apresentação do diagnóstico, e encaminhando material para análise prévia.
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
049 – Informar se instalará a porta de vidro na Clínica de Fisioterapia Municipal Dr. Aderbal
Tolosa, já solicitada através da Indicação Nº 84/14, em caso positivo, quando será realizado o
serviço, com respectivo cronograma de execução e, em caso negativo, justificar os motivos, do
Ver. Edney Campos dos Santos;
050 – Prestar informações e enviar os documentos que relaciona, acerca da Festa do Cambuci:
1 – Quais medidas estão sendo tomadas para realização deste evento; 2 – Caso já tenham
sido realizadas reuniões decisórias sobre o assunto, enviar cópia das atas e; 3 – Enviar um
projeto de lei, definindo a data ou semana anual desta Festa do Cambuci, do Ver. Claudinei
José de Oliveira e outros;
051 – Informar se foram feitas as devidas manutenções nos para-raios públicos, instalados nas
escolas, quadras de esporte e Centro Esportivo desta cidade, bem como se foi instalado
para-raios na quadra coberta da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo,
Bairro Fartura, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
052 – Prestar informações e enviar cópia de documentos que relaciona em nove itens, acerca
da construção de um prédio para multiuso no Jardim Nídia, do Ver. Benedito Lélis Renó.
INDICAÇÃO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nº:
065 – Determinar ao setor responsável, adotar as medidas necessárias para que as
sinalizações de solo, implantação de redutores de velocidade, bem como a definição acerca de
peso de carga para trânsito e estacionamento de caminhões/carretas nas vias públicas sejam
efetivadas antes da conclusão das obras de melhoria nas vias públicas desta cidade, previstas
para a segunda quinzena do mês de abril, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;
066 – Determinar ao órgão competente, adotar providências com relação ao terreno de
propriedade do município, localizado na altura do Nº 256 da Avenida Professor Adhemar
Bolina, entre o Bar do Sr. Cláudio e a residência do Sr. Roberto Batista dos Santos, dos Vers.
Mário Barbosa Pinto e Sérgio dos Santos;
067 – Viabilizar estudos acerca da possibilidade de firmar convênio com a Fundação ProconSP, objetivando a municipalização do atendimento ao consumidor, dos Vers. Mário Barbosa
Pinto e Cristian Luiz Candelária;
068 – Determinar ao setor competente, colocar terra e cascalho na Rua Prefeito Thiago
Geraldo Rodrigues de Camargo, Bairro Fartura, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
069 – Determinar ao órgão competente, pintar todas as rampas e passagens de acessibilidade
das ruas e pontos comerciais da cidade, com o símbolo cujo modelo segue anexo, garantindo
melhor visibilidade aos motoristas e o consequente cumprimento da lei que garante o benefício
aos portadores de necessidades especiais, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
INDICAÇÃO solicitando ao Departamento de Estradas e Rodagens – DER Nº:
070 – Adotar providências com relação à melhoria de sinalização na Rodovia SP/88 – Alfredo
Rolim de Moura, mais especificamente, no trecho do Km 122, dos Vers. Cristian Luiz
Candelária e Mário Barbosa Pinto;
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INDICAÇÃO solicitando a Juíza de Direito da Vara Distrital deste Município Nº:
071 – Para que, sendo possível, proceda as ações judiciais e legais e determine ao Sr. Prefeito
Municipal – Engº. Benedito Rafael da Silva, a limpeza do terreno localizado na Rua Santa Rita
de Cássia, e retirada dos veículos depositados no mesmo, objetivando o bem-estar e a saúde
pública, e atendendo aos anseios da população, do Ver. Sérgio dos Santos.
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês
de Março/2015.

OFÍCIO CMDCA Nº:
002 – Solicitando dar publicidade do Edital de Eleição do Conselho Tutelar, dispondo sobre as
diretrizes de transição para o primeiro processo de escolha unificado dos conselheiros
tutelares em todo território nacional, a partir da vigência da Lei 12.696/12;
CONVITE da Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso – para o
Concurso de Miss e Mister Terceira Idade, dia dezesseis de maio, a partir das vinte e uma
horas, no Luso Brasileiro.

