Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 16ª Sessão Ordinária – 01/06/2015

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
059 – Informar se há previsão, no Cronograma de Obras da Prefeitura Municipal, de construir
um Campo de Futebol Society no CEREBF, em caso positivo enviar cópia do cronograma para
conhecimento dos demais detalhes e, em caso negativo, nos informar a possibilidade de
inclusão ou justificar a impossibilidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
064 – Informar quais medidas estão sendo adotadas com relação aos funcionários da
Prefeitura Municipal que enfrentam problemas de saúde, inclusive, dependência química, bem
como se as Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde conhecem a situação de
saúde dos funcionários da Prefeitura, caso positivo, informar como têm acompanhado cada
caso e, em caso negativo, justificar, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
065 – Informar se existe autorização para a empresa que está colocando estruturas de ferro
nos postes de energia desta cidade, com o objetivo de melhoria na prestação dos serviços de
telefonia e internet, porém, quebrando as calçadas e fazendo a reposição inadequada do
cimento; se há funcionário da Administração Municipal acompanhando tais obras e quais
endereços já foram realizadas as obras e os ainda pendentes, do Ver. Claudinei José de
Oliveira;
066 – Informar quais medicamentos compõem a Cesta de Medicamentos disponível nos Postos
de Saúde da área central e do Distrito dos Remédios, do Ver. Paulo Arouca Sobreira.
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
095 – Viabilizar a inclusão das Ruas Expedicionário Indionor dos Santos e Expedicionário
Benedito Claudino dos Santos, no próximo cronograma de recapeamento e pavimentação, a
ser executado pela Municipalidade, do Ver. Edney Campos dos Santos;
096 – Viabilizar a inclusão das Ruas Nicola Citrângulo e Roque Citrângulo, no próximo
cronograma de pavimentação, a ser executado pela Municipalidade, do Ver. Edney Campos
dos Santos;
097 – Interceder junto ao Deputado Estadual André do Prado, que é do seu partido – PR,
objetivando a apresentação de Emenda Parlamentar, a fim de conseguir recurso para melhoria
das estradas rurais dos Bairros da Barra, Bracaiá, Pintos e Mirandas, ainda que seja através do
Programa Melhor Caminho do Governo Estadual, dos Vers. Sérgio dos Santos e Edney
Campos do Santos;
098 – Determinar estudos objetivando a contratação de Estagiários, conforme Lei Municipal Nº
1.588/2009, minimizando os problemas com a falta de funcionários, e ainda apoiando órgãos
públicos conveniados, como Delegacia de Polícia Civil, Destacamento de Polícia Militar e Vara
Distrital, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
099 – Determinar ao setor competente, o planejamento de rede de água e esgoto para os
Bairros Bueno, Totozinho Cardoso, Fartura, Grama, Bragança e Distrito dos Remédios, a fim
de tê-lo pronto quando da assinatura do convênio com a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo – SABESP, apresentando-o para que seja efetivado com maior
brevidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
100 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar o patrolamento na “Estrada do
Joaquinzão”, do Ver. Paulo Arouca Sobreira;
101 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar o patrolamento na “Estrada da
Petrobrás, incluindo o trecho denominado de “Toninho Gonçalves”, do Ver. Paulo Arouca
Sobreira;
102 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar o patrolamento na estrada denominada
de “Ramal João Graça”, do Ver. Paulo Arouca Sobreira;
103 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar o patrolamento na “Estrada do
Horácio”, do Ver. Paulo Arouca Sobreira;
104 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar o patrolamento na estrada denominada
de “Ramal dos Nunes”, do Ver. Paulo Arouca Sobreira.
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OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs:
300 – Encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Dezembro/2014, através de
mídia digital – CD-Rom; e
301 – Encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, referente aos meses de Janeiro e Abril/2015,
através de mídia digital – CD-Rom.
COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro:
do Ministério da Educação:
– nos valores de R$ 13.130,47 e de R$ 4.643,53 para o PNATE – competência 05/2015;
– no valor de R$ 81.677,92 relativo a 4ª quota do FNDE – competência 05/2015;
para Alimentação Escolar:
– no valor de R$ 15.210,00 para Ensino Fundamental – competência 05/2015;
– no valor de R$ 5.142,00 para Ensino Médio – competência 05/2015;
– no valor de R$ 3.400,00 para Pré-Escola – competência 05/2015;
– no valor de R$ 2.000,00 para Creche – competência 05/2015;
– no valor de R$ 348,00 para EJA – Ensino Jovem Adulto – competência 05/2015;
– no valor de R$ 310,00 para AEE – Atendimento Educacional Especializado – competência
05/2015;

