
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 1ª Sessão Ordinária – 06/02/2017 
 
 
 
 
OFÍCIO do Poder Executivo Nº: 
020/17 GP – Encaminhando os BALANCETES FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, 

referentes aos meses de Outubro a Dezembro/2016, através de mídia digital – CD-Rom. 
 
 
PROJETO DE LEI Nº: 
001/17 – Dispõe sobre revisão salarial ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Salesópolis e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Salesópolis. 
 
 
REQUERIMENTO DE LICENÇA DO CARGO DE VEREADOR para assumir Cargo de 
Administrador do Distrito Nossa Senhora dos Remédios, nos Termos do Artigo 39, Parágrafo 4º 
da Lei Orgânica do Município de Salesópolis, do Ver. Paulo Roberto de Faria. 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
001 – Prestar informações que relaciona em cinco itens, acerca da paralisação da obra de 

pavimentação, realizada na Estrada Armindo Soares de Campos, do Ver. Cláudio do Prado 
Moraes;   
002 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando informações 
acerca da quantidade de chamados para a solução da falta de energia no município, nos últimos 
três meses, destes quantos foram atendidos e o prazo de atendimento, bem como sejam 
justificados os chamados não atendidos, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;   
003 – Prestar informações acerca das obras realizadas na Estrada da Petrobrás: 1) O 
pagamento foi feito parcial ou integral, 2) Se parcial, qual o motivo, 3) Se integral, a obra foi 
concluída, quando, e 4) Enviar as cópias dos contratos e documentos relacionados ao 
pagamento, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
004 – Prestar informações que relaciona em 05 itens acerca das obras de manutenção das 
estradas rurais do Distrito Nossa Senhora dos Remédios e bairros adjacentes, do Ver. Paulo 
Cézar Monteiro;  
005 – Prestar informações que relaciona em 04 itens acerca do prédio construído para abrigar a 
Creche no Distrito Nossa Senhora dos Remédios, incluindo se este poderá ser utilizado para 
outros fins, dos Vers. Paulo Cézar Monteiro e Claudinei José de Oliveira;  
006 – Enviar uma relação de cargos comissionados, salários, respectivas descrições e setores 
de lotação, também outra relação de nomes dos ocupantes de cada um dos cargos 
relacionados, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
007 – Prestar informações que relaciona em sete itens relativos à intervenção da Santa Casa 

local, ao prédio e ao plano de trabalho para a atual gestão, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
008 – Informar o que está sendo feito para regularizar a situação em que se encontra o muro da 
EMEF Ernesto Ardachinikoff, do Distrito dos Remédios, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Sérgio 
dos Santos;  
009 – Prestar informações que relaciona em seis itens, referente à retomada da obra de 

asfaltamento da Rua Santa Rita de Cássia, do Ver. Mário Barbosa Pinto;  
010 – Cobrar da empresa responsável pela obra de asfaltamento da Rua Santa Rita de Cássia, 
a sua conclusão com a maior brevidade, e informar a previsão de sua retomada, do Ver. Sérgio 
dos Santos;  
011 – Prestar informações acerca das medidas que estão sendo adotadas para regularizar o 
transporte dos portadores de necessidades especiais de Salesópolis, que estudam na APAE de 
Mogi das Cruzes, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
012 – Informar quais medidas serão adotadas com relação aos loteamentos denunciados em 

2012, pelo atual Diretor de Regularização Fundiária, bem como solicita documentos 
comprobatórios caso esteja em andamento esta regularização, do Ver. Mário Barbosa Pinto. 
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INDICAÇÃO, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nº:  
001 – A troca de um poste deteriorado e com rachaduras, situado no meio da Estrada Armindo 
Soares de Campos, após a Torre de Telefonia, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
002 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a troca de dois 

postes queimados e parcialmente deteriorados, localizados na Estrada Armindo Soares de 
Campos, a aproximadamente 50m da faixa da Petrobrás, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
003 – Determinar ao departamento competente, a fixação de uma rede protetora, já adquirida 
pelos moradores, com pontaletes tratados ou tubos metálicos de seis metros de comprimento, 
na quadra esportiva do Bairro Bragança, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;   
004 – Determinar ao departamento competente, a manutenção das pontes do Bairro do Serrote, 
na Estrada dos Fonsecas, próximo ao Bar do Celino e outra próxima à casa da Sra. Maria 
Gancho e, Estrada Campos, próximo a casa do Sr. Pedro Pires, do Ver. Edilson Aparecido dos 
Santos e outros;   
005 – Determinar ao setor responsável, a realização de patrolamento e cascalhamento na 
Estrada José Alves Fonseca, sentido pesqueiro do Sr. Rubens e, Estrada dos Fonsecas, sentido 
Bar do Celino e ainda na Estrada do Serrote, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;  
006 – Determinar a fiscalização das constantes ocorrências de emissão de sons elevados, dos 
veículos automotores, nos períodos noturnos, na Praça Padre João Menendes,  do Ver. Mário 
Barbosa Pinto;   
007 – Interceder junto à SABESP ou Setor de Obras, objetivando o desentupimento de uma 

boca-de-lobo, localizada na Rua XV de Novembro, próximo ao Comércio Auto Peças Sória, Vila 
Henrique,  do Ver. Mário Barbosa Pinto;   
008 – Determinar ao setor competente, a implantação de uma lombada na Avenida Professor 
Adhemar Bolina, próximo ao Nº 655,  do Ver. Mário Barbosa Pinto;  
009 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, a fim de ativar a iluminação da 
quadra do Bairro Totozinho Cardoso, e também determinar ao Setor de Obras, a construção de 
vestiário com banheiro para atender a mesma quadra, do Ver. Sérgio dos Santos;  
010 – Reunir-se com as empresas funerárias que atuam no município, a fim de decidir sobre o 

aluguel do Velório Municipal, atualmente não cobrado, ou mesmo determinar que as referidas 
empresas não utilizem mais aquele próprio municipal, do Ver. Sérgio dos Santos;  
011 – Determinar à Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizar mais um veículo, com saída 
por volta das onze horas desta cidade, a fim de atender os pacientes que têm consulta no 
período da tarde, bem como adotar medidas urgentes para agilizar a realização dos exames 
médicos, do Ver. Sérgio dos Santos;  
012 – Determinar ao setor competente, realizar o cadastramento de casas e terrenos da área 
urbana da cidade, que ainda não pagam o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, do Ver. 
Sérgio dos Santos;  
013 – Interceder junto ao Setor de obras, objetivando o patrolamento na Estrada de Servidão, 
acessada no Km 83 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, bem como a instalação de 
lixeira, preferencialmente, com coleta seletiva, na mesma estrada, da Verª. Débora Aparecida 
Rodrigues e outros 
014 – Interceder junto ao Setor de Obras, a fim de realizar a manutenção da lixeira que se 
encontra deteriorada na altura do Nº 58 da Estrada Municipal do Caiuby, Distrito dos Remédios, 
da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros;  
015 – Interceder junto ao Setor de Obras, a fim de realizar a manutenção e patrolamento da 

Estrada do Itaguassu, no Bairro Barro Preto, Distrito dos Remédios, da Verª. Débora Aparecida 
Rodrigues e outros; 
016 – Determinar junto ao Setor de Obras, tapar os buracos e patrolar a Estrada José Alves 
Fonseca, Bairro do Serrote, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros; 
017 – Determinar ao Setor de Obras, tapar os buracos e patrolar a Estrada da Lagoinha, 
acessada no Km 85,5 da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, residência do ex-Vereador Paulo 
Miranda, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros; 
018 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a implantação de 

um poste com luminária em frente ao Obelisco da Barragem de Ponte Nova, e ponto de ônibus 
localizado na altura do Km 80 da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, Distrito dos Remédios, da 
Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros. 
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OFÍCIOS Nºs: 
s/Nº – da Secretaria de Desenvolvimento, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização 
Fundiária – Informando os Cursos e Programas que serão disponibilizados neste ano de 2017, 
através da parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Salesópolis e o SENAR FAESP; 
318/16 – da Caixa Econômica Federal – Informando o repasse de R$ 245.850,00 e contrapartida 

da R$ 4.150,00 para Pavimentação Urbana; 
314/16 – da Caixa Econômica Federal – Informando o repasse de R$ 690.900,00 e contrapartida 
de R$ 14.100,00 para Pavimentação e Drenagem Pluvial-Subterrânea ou Superficial em 
Salesópolis; 
007/17 – da Caixa Econômica Federal – Informando o repasse de R$ 132.560,08 também para 
Pavimentação Urbana, porém, sob bloqueio; 
 
 
COMUNICADO do Ministério da Educação sobre a liberação de recurso financeiro: 
- nos valor de R$ 1.298,75, referente à 10ª Parcela do PNATE – emitido em 07 de Dezembro/16 
- no valor de R$ 11.624,50 referente à 10ª Parcela do PNATE – emitido em 07 de Dezembro/16 
- no valor de R$ 4.076,33 referente à 10ª Parcela do PNATE  – emitido em 07 de Dezembro/216 
- no valor de R$ 85.917,66 referente a 11ª Quota do FNDE – emitido em 12 de Dezembro/16;  
 
 
COMUNICADO  do SEBRAE sobre atendimento especial para os moradores de Salesópolis, 

através do Sebrae-Móvel, trazendo orientações à empreendedores, no próximo dia nove de 
fevereiro, das 10 às 16 horas. 
 
 


