Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 18ª Sessão Ordinária – 06/06/2016
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs:
1.232/16 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 012/16 (Altera a Lei Nº 1715, de 09 de
setembro de 2015, que dispõe sobre a Política dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências);
1.233/2016 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 013/16 (Aprova o Plano Municipal Decenal
de Atendimento Socioeducativo do Município de Salesópolis).
OFÍCIO do Poder Executivo Nº:
245/16 – Solicita retirada do PROJETO DE LEI Nº 006/16 (Dispõe sobre o Plano Municipal de
Desenvolvimento Turístico (PDTur) da Estância Turística de Salesópolis e dá outras
providências), encaminhado através da Mensagem Nº 1228/16.

REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
064 – Informar se, atendendo Notificação do Ministério Público, implantou a CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes na Prefeitura Municipal, em caso negativo, informar se há
planejamento e qual fundamento jurídico e administrativo para essa ausência, tratando-se de
direito assegurado aos servidores municipais, relacionados à segurança e integridade física no
ambiente de trabalho, do Ver. Cristian Luiz Candelária;
065 – Informar se foi realizada a capacitação dos cooperadores da ARES com ajuda técnica do
SEBRAE, conforme consta no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, caso afirmativo enviar o
projeto ou justificar a sua não elaboração, também informar se o município adquiriu ou captou
recursos para a renovação da frota de veículos para melhorar a operação da coleta seletiva e,
caso contrário informar quais ações estão sendo realizadas para viabilizar tal captação e ainda
informar se foi desapropriada área para implantação do galpão de triagem de matérias
recicláveis no Distrito dos Remédios, em caso negativo justificar, do Ver. Cristian Luiz
Candelária;
066 – Informar se foi implementado o Programa Municipal de Educação Ambiental com ênfase
na gestão de resíduos sólidos, com a ajuda técnica da Secretaria Municipal de Educação e
outras e, caso afirmativo enviar o projeto ou justificar a sua não elaboração, informar também se
existe algum projeto para implementar a educação ambiental na zona rural e se existe estudo
para criação de um Plano Municipal de Limpeza Urbana, qual seu estágio atual, do Ver. Cristian
Luiz Candelária;
067 – Informar se existe prazo para a Administração Municipal receber autorização para retirar
terras na obra da Passagem do Aterrado e quem a emitirá, bem como informar quais melhorias
ainda serão realizadas e a fonte do recurso, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 068 – Prestar
informações que relaciona em quatro itens, sobre a quantidade de escolas rurais desativadas,
destino que será dado aos prédios e terrenos, no caso de alguns que foram reformados e estão
sendo utilizados como residência qual a forma da cessão de uso e qual o destino dos utensílios
e equipamentos que compunham os bens patrimoniais das escolas desativadas, do Ver. Edney
Campos dos Santos.
REQUERIMENTO, solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Nº:
069 – Agendar reunião com a Diretoria responsável pela Usina Parque/Museu da Energia de
Salesópolis, a fim de prestar esclarecimentos sobre a possibilidade do fechamento e, se for o
caso, orientar sobre medidas que poderão ainda serem adotadas para evitá-lo, nos mantendo
informados sobre as tratativas, do Ver. Claudinei José de Oliveira.

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
147 – Determinar ao setor competente, realizar o nivelamento, os devidos serviços de condução
de águas pluviais e cascalhamento na Travessa Expedicionário Benedito da Fonseca, trecho
que interliga as Ruas Sebastião Nepomuceno da Silva e Benedito da Fonseca, bem como seja
realizado o mesmo serviço no trecho não pavimentado da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva,
principalmente, nas proximidades da propriedade do Sr. Paulo das ervas, ambas no Bairro
Totozinho Cardoso, do Ver. Edney Campos dos Santos;
segue fls. 02

continuação da relação de Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 18ª Sessão Ordinária – 06/06/2016

Fl. 02

continuação das INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
148 – Determinar à Secretaria de Assuntos Jurídicos, Planejamento ou à pasta responsável,
adotar as providências para verificar se os valores devidos à título do pagamento do DPVAT –
Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, relativo à
cota parte devida ao DENATRAN, estão sendo aplicados no município, do Ver. Paulo Arouca
Sobreira;
149 – Determinar à Secretaria de Obras, Meio Ambiente ou a outra pasta responsável, adotar as
providências para aumentar a quantidade de PEV – Posto de Entrega Voluntária ou instalar
ECOPONTOS para materiais recicláveis, nas regiões mais populosas da cidade, do Ver. Cristian
Luiz Candelária;
150 – Determinar à Secretaria de Obras, Meio Ambiente ou a outra pasta responsável, adotar as
providências para aumentar a quantidade de lixeiras nas principais vias públicas, como Avenida
Professor Adhemar Bolina, Rua XV de Novembro e Avenida Victor Wuo, que recebem
diariamente uma grande quantidade de pedestres, do Ver. Cristian Luiz Candelária;
151 – Estudar e transformar em Projeto de Lei, o Anteprojeto que encaminha em anexo,
dispondo sobre a instalação de dispositivos hidráulicos destinados ao controle e a redução do
consumo de água no âmbito da Administração Púbica Municipal da Estância Turística de
Salesópolis e empreendimentos privados, e dá outras providências, do Ver. Cristian Luiz
Candelária;
152 – Determinar à Secretaria Municipal de Educação, Meio Ambiente ou a outra pasta
responsável, adotar as providências para promover a semana nacional do meio ambiente nesta
Estância Turística, de maneira a incentivar a prática de ações ecologicamente sustentáveis
como a reciclagem, assim como o consumo racional de matérias primas e de mercadorias, do
Ver. Cristian Luiz Candelária; e
153 – Elaborar um plano para o próximo semestre, priorizando as necessidades básicas e
evitando causar transtornos ao seu sucessor, e também evitando assim repetir o erro do exPrefeito e prejudicar a economia do município, do Ver. Claudinei José de Oliveira.
PARECER CFO Nº 012/16 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de
Salesópolis, relativo ao mês de Abril/16.
OFÍCIO – da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócios e
Regularização Fundiária – convidando esta Casa de Leis para a Audiência Pública sobre o
PDUI – Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, que
tem como pauta a mobilização e esclarecimentos sobre o PDUI e sobre o processo participativo
da sociedade civil, a realizar-se no dia quatorze de junho, às dezenove horas, no Plenário deste
Legislativo

