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Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 09ª Sessão Ordinária – 19/04/2021 - REPUBLICAÇÃO 
 

 

MENSAGEM do Poder Executivo Nºs: 

008 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 008/2021 (Dispõe sobre a alteração, inclusão de 
metas e valores definidos no Plano Plurianual PPA 2018/2021 e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2021, adequando-os e convalidando com as metas e prioridades 
estabelecidas na LOA – Lei Orçamentária Anual para 2021 e dá outras providências). 
 

 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 

030 – Informar como está sendo feita a organização para a manutenção de todas as estradas dos 
bairros rurais, quais as estradas dos bairros que já foram feitas manutenções neste ano, as 
condições de conservação dos equipamentos para as suas manutenções e encaminhar cópia do 
cronograma de manutenção das estradas rurais, de autoria dos Vers. Marco Aurélio Ventura e 
Débora Aparecida Rodrigues Borges; 

031 – Determinar a Secretaria Municipal de Saúde ou a pertinente, informar o local onde se 
encontram os equipamentos Lasermed Carci série 409800169 com caneta; TENS/FES,  Marca 
Ibramed, Modelo Neurodim III Série 31172; Sonopulse III – Ibramed série 9488; Sonopulse III série 
9465; TENS FES – Carci série 0491; e TENS FES Marca: Ibramed Modelo: Neurodim III – Série: 
30963, bem como se esses equipamentos passaram por manutenção e, se afirmativo, a previsão 
de seu retorno ao Setor Municipal de Fisioterapia, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de 
Oliveira Júnior; 

032 – Informar se existe cronograma de manutenção do teto da sala de neuro infantil, localizada 
no prédio da Fisioterapia Municipal, de quem é a responsabilidade, se a estrutura foi recentemente 
vistoriada por equipe do Setor Municipal de Obras e se este prédio possui Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros e alvará da Vigilância Sanitária, em caso positivo, enviar documentos 
comprobatórios, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior; 

033 – Informar a data de início da construção da ponte do Bairro dos Buenos, bem como enviar 
cópia do projeto e memorial descritivo dessa obra, de autoria dos Vers. Marco Aurélio Ventura e 
Paulo Cézar Monteiro; 
 
 

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  

059 – Determinar ao setor competente, instalar placas de conscientização ao longo da Avenida 
Nova sobre o descarte irregular de lixo, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 

060 – Determinar ao setor competente, incluir a Estrada da Quinta da Fonte Nova, as do Bairro do 
Alegre, em especial, a dos Moraes e seus ramais, e a do Alcílio Nunes da Silva no cronograma de 
trabalho de manutenção de estradas da próxima semana, de autoria do Ver. Paulo Cézar 
Monteiro; 

061 – Determinar ao setor competente, adotar as providências cabíveis com o fim de realizar a 
manutenção da Travessa São Benedito, Loteamento do Venerando, de autoria do Ver. Claudinei 
José de Oliveira; 

062 – Adotar as providências cabíveis visando solucionar os problemas com a falta de coleta de 
lixo na Rua Prefeito Thiago Rodrigues de Camargo, Bairro Fartura, de autoria do Ver. Claudinei 
José de Oliveira; 

063 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, com o fim de realizar a manutenção 
da iluminação pública das Ruas Naime Kirala e João Miguel, ambas no Jardim Nídia, no terreno 
vazio, próximo ao prédio da Creche Municipal, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 

064 – Adotar as medidas necessárias, objetivando a instalação de um redutor de velocidade no 
trecho intermediário da Rua São João, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, de autoria do Ver. 
Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 

065 – Adotar as medidas necessárias, objetivando a manutenção do trecho conhecido como 
“Morro dos Mirandas”, localizado entre o km 6 e 7 da Estrada da Petrobrás, bem como realizar 
uma operação tapa buracos na Rua Expedicionário Moacir Albino Wuo, Bairro Totozinho Cardoso, 
de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 

066 – Determinar ao setor competente, retirar as árvores do canteiro central da Avenida Osaka, 
de autoria do Ver. Walace Braga Quirino; 

067 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, com o fim de instalar duas 
luminárias na Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso, próximo ao 
“Boiadeiro Pontaletes”, de autoria do Ver. Walace Braga Quirino; 
 
 

BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Março/2021. 
 
 

Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da 09ª Sessão Ordinária – 19/04/2021 
 

 

Primeira e Única Discussão e Votação: 

 

 

- PROJETO DE LEI Nº 007/21 (Dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 
2018/2021, LDO para 2021, abertura de Crédito Adicional Especial de R$ 399.594,73 ao 
Orçamento de 2021 e dá outras providências), de autoria Poder Executivo; 
 
 

ATUALIZAÇÃO: 

 

 

Inclusão de matérias previstas para o EXPEDIENTE da 09ª Sessão Ordinária – 19/04/2021 -  
 

 

MENSAGEM do Poder Executivo Nºs: 

010 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 009/2021 (Dispõe sobre Crédito Adicional Especial 
de R$ 205.084,80 ao orçamento de 2021 e dá outras providências - Criação de dotação orçamentária vigente 

para realização de despesas voltadas ao enfrentamento de emergência COVID-19, no valor de R$ 205.084,80). 

 


