Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 03ª Sessão Ordinária – 23/02/2015

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
007 – Interceder junto à Secretaria Municipal de Saúde, para que preste informações acerca da
demanda reprimida de consultas e exames, relativa ao mês de Janeiro de 2015, do Ver.
Francisco Marcelo de Morais Corrêa;
008 – Prestar informações e enviar documentos que relaciona em dezesseis itens, acerca do
Carnaval 2015, do Ver. Benedito Lélis Renó;
009 – Prestar informações e enviar documentos que relaciona em seis itens, acerca do
Consórcio Três Rios e CIPAS, do Ver. Benedito Lélis Renó;
010 – Prestar informações acerca do Agendamento de Exames via SUS, que relaciona em
cinco itens, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
011 – Informar se há programação de datas para realização de eventos alusivos ao Cambuci,
em caso positivo, passar todas as informações e, em caso negativo, justificar, do Ver. Claudinei
José de Oliveira;
012 – Informar quando se efetivarão as adequações necessárias à agilidade no atendimento
aos exames laboratoriais, do Ver. Claudinei José de Oliveira.
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
024 – Isentar os barraqueiros que alugaram espaço no Carnaval/2015 e tiveram prejuízo, de
qualquer tipo de pagamento ou taxa, nas próximas Festas de São José e do Divino Espírito
Santo, possibilitando-lhes recuperar o investimento feito naquele evento, do Ver. Sérgio dos
Santos;
025 – Enviar, para deliberação desta Casa de Leis, o necessário Projeto de Lei, visando a
revisão geral anual e ainda, se possível, a concessão de um aumento real de salário ao
funcionalismo público municipal, cumprindo a legislação vigente e atendendo os anseios e
necessidades dos servidores, bem como envide esforços e providencie a elaboração de um
Plano de Carreira a todos os servidores públicos, do Ver. Sérgio dos Santos;
026 – Proceder a devolução da taxa simbólica para ingresso no recinto do Carnaval do Bem,
realizado entre os dias 13 e 17 de Fevereiro de 2015, que os foliões frequentadores pagaram,
ante o fato de não atendido aos princípios aplicáveis a todos os tributos: a) legalidade, por não
ter sido aprovada qualquer lei nesse sentido por esta Câmara Municipal; b) anterioridade da Lei
(anuidade), já que não se pode cobrar tributo antes de a Lei ser aprovada, o que se deve dar,
no mínimo, no último dia do exercício anterior, bem como que a Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos, proceda estudos sérios para que questões semelhantes não voltem a
ocorrer no âmbito do Executivo Municipal, do Ver. Benedito Lélis Renó;
027 – Determinar às Secretarias Municipais de Obras, Meio Ambiente, Turismo e de Educação,
realizarem, em conjunto com a ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, uma
OPERAÇÃO CATA-TRECO em toda área urbana desta cidade, precedendo-a de ampla
divulgação nas unidades escolares municipais e estaduais, bem como por carro de som, do
Ver. Claudinei José de Oliveira;
028 – Determinar às Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, realizarem, em conjunto,
uma CAMPANHA CONTRA A DENGUE nesta cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
029 – Determinar providências aos setores municipais competentes, objetivando melhorar o
aspecto da principal entrada desta Estância Turística, adotando medidas para minimizar a má
impressão causada pelo Posto de Combustível, desativado e totalmente abandonado, há mais
de uma década, localizado nas proximidades do Portal Artístico e unidades escolares do
Jardim Nídia, do Ver. Sérgio dos Santos;
030 – Adotar as providências necessárias à drenagem da água que empoça nas proximidades
da ponte que dá acesso ao Bairro Totozinho Cardoso e Supermercado Okamura, no
cruzamento com a Avenida Professor Adhemar Bolina, conforme foto anexa, do Ver. Mário
Barbosa Pinto;
031 – Adotar as providências que se fizerem necessárias objetivando a colocação de luminária
na Quadra da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, Bairro Fartura, do
Ver. Mário Barbosa Pinto;
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
032 – Adotar as providências que se fizerem necessárias junto ao Banco do Brasil, objetivando,
ao menos, a colocação de um toldo para proteger os clientes do Posto de Atendimento
Bancário desta cidade, que aguardam, em fila, na calçada, para serem atendidos, do Ver.
Mário Barbosa Pinto;
033 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar a manutenção que se faz necessária na
ponte de acesso ao “Loteamento Chico Rita”, conforme foto anexa, do Ver. Mário Barbosa
Pinto.
MOÇÕES Nºs:
001 – DE REPÚDIO à EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
S.A. e Empresa Júlio Simões Ltda., em decorrência do aumento abusivo das tarifas/passagens
de ônibus, apesar de toda a movimentação cívica popular pelo seu congelamento, e da baixa
qualidade do serviço prestado, do Ver. Paulo Arouca Sobreira e outros;
002 – DE REPÚDIO ao Governado do Estado de São Paulo – Exmo. Sr. Geraldo Alckmin, em
decorrência do fechamento das bombas de água para a irrigação das lavouras, localizadas nos
limites deste município, apesar de toda a movimentação cívica popular pela sua liberação e
regularização, do Ver. Paulo Arouca Sobreira e outros.
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS – referente ao
mês de Janeiro/2015.
PARECERES CFO Nºs:
001 – referente aos Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos
aos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2014;
002 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês
de Dezembro/2014.
OFICIOS Nºs:
071 GP – da Prefeitura Municipal de Salesópolis, informando que a Secretaria de
Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária, através
da Diretoria de Agronegócio, firmou convênio com o SENAR – Serviço de Aprendizagem Rural,
para execução dos seguintes Cursos: Marchetaria – no período de dois a cinco de março;
Ovinocultura – 1ª Etapa, com continuação mensal durante o ano, nos dias cinco e seis de
março; Sensibilização para o Programa de Turismo Rural, no dia nove de março; e Doma
Racional para Equinos, no período de dezesseis a vinte de março, todos os cursos são
gratuitos e com vagas limitadas, cujas inscrições serão realizadas na Diretoria de
Agronegócios, exceto o de Marchetaria, cujas inscrições serão realizadas na Secretaria de
Assistência Social;
005 – do Sindicato dos Servidores na Administração Pública de Salesópolis e Região,
encaminhando cópia do ofício em que solicitou ao Sr. Prefeito Municipal, apurar
responsabilidades administrativas e/ou funcionais praticadas por funcionários públicos
responsáveis pela Secretaria Municipal de Saúde, de atos de excessos administrativos,
assédio moral e funcional, além do constante desvio de função, bem como a utilização de
veículo exclusivo para transporte de soros e vacinas, no transporte de lixo hospitalar, cérebro
de boi com infecção para análise e animais vivos, conforme fotos comprobatórias;
015 – do Comandante do Destacamento de Polícia Militar local, encaminhando Relatório das
ações desenvolvidas na preservação da ordem pública do Carnaval, ocorrido no período de
treze a dezessete de fevereiro de 2015.

