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Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 08ª Sessão Ordinária – 12/04/2021 
 

 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 

024 – Informar se adotou providências junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica e os demais órgãos fiscalizadores, acerca da constante falta de 
energia elétrica na área rural de nosso município, em caso positivo, quais foram e, em caso 
negativo, o pretende fazer, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 

025 – Informar se as obras dos Ginásios de Esporte do Distrito de Nossa Senhora do Remédio e 
do Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca – CEREBF foram 
concluídas, em caso positivo, informar quando e enviar cópia do termo de encerramento de obra, 
em caso negativo, esclarecer o que resta, os valores a serem pagos, prazo de sua conclusão e 
enviar cópia do novo cronograma, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 

026 – Informar se a obra de pavimentação da Rua Sebastião Soares Leite foi concluída, em caso 
positivo, esclarecer se existe garantia e o prazo dela, bem como informar o nome da empresa 
responsável pela manutenção ao redor dos pontos de verificação de esgoto dessa via, de autoria 
do Ver. Marco Aurélio Ventura; 

027 – Determinar ao setor competente, vistoriar a recém concluída obra de pavimentação asfáltica 
no Bairro da Grama e, após, informar as medidas que serão realizadas decorrentes do problema 
com infiltração de água, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 

028 – Enviar um relatório discriminado as obras em nosso município que estão paralisadas e as 
iniciadas neste ano, os valores pagos e o valor total de cada uma, o motivo das paralisações, as 
empresas responsáveis e a origem dos recursos, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 

029 – Informar quantas multas de trânsito foram aplicadas em 2020 estão sendo enviadas aos 
proprietários dos veículos agora, a legalidade desse ato em face do Código de Trânsito Brasileiro, 
as razões que fundamentaram o envio desses multas após um ano da notificação, o responsável 
pela postagem dos documentos para envio aos proprietários e os responsáveis pelas análises dos 
recursos, bem como a previsão de arrecadação com essas multas, de autoria do Ver. Claudinei 
José de Oliveira; 
 

 

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  

053 – Para que a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, em conjunto com a 
Associação Pró Turismo – Protur, Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e a Associação 
Comercial da Estância Turística de Salesópolis – Acets, realize uma reunião envolvendo 
Vereadores, feirantes e demais interessados, com o fim de estudar medidas de implantação para 
retomar as atividades da feira noturna, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 

054 – Interceder junto a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, 
com o fim de estender rede de água e esgoto no Km 1 da Estrada da Usina e nas Ruas João 
Hidalgo I e II, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 

055 – Interceder junto ao Consórcio de Desenvolvimento do Alto Tietê – Condemat, com a 
finalidade de solicitar ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, João Dória, a 
inclusão de funcionários de supermercados, em especial, os operadores de caixa, no grupo 
prioritário de vacinação contra a Covid-19, de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária; 

056 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção da Estrada Santa Cruz das 
Palmeiras (Mandioquinha), especialmente, seus trechos críticos, bem como a manutenção da 
ponte localizada nessa mesma estrada, de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária; 

057 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção das ruas não asfaltadas no Bairro 
Fartura e dos Buenos, em especial, as localizadas nos Loteamentos do Narciso e do Prolop, 
ambos no Bairro Fartura, e no Loteamento do Zé Cândido, Bairro dos Buenos, melhorando o 
acesso dos moradores a suas residências, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 
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continuação dos INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 

058 – Adotar as medidas necessárias visando a manutenção da Estrada do Aterrado, desde seu 
início no Bairro Fartura até o trecho onde se localiza a Igreja do Roque; da Travessa 
Expedicionário Benedito da Fonseca e da Rua João Hidalgo, ambas no Bairro Totozinho Cardoso, 
de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 
 
 

Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da 08ª Sessão Ordinária – 12/04/2021 
 

 

Primeira e Única Discussão e Votação: 

 

 

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/21 (Dispõe sobre a APROVAÇÃO DAS 
CONTAS E BALANÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao 
Exercício de 2017), de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento; 

 

 

Primeira Discussão e Votação: 

 

 

- PROPOSTA DE EMENDA À LOMS N° 001/21 (Altera o §1º e inclui o §3º ao Artigo 25 da Lei 
Orgânica da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria de 1/3 dos 
membros da Câmara Municipal; 
 


