
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 3ª Sessão Ordinária – 20/02/2017 
 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº: 
001 – Dá nova redação ao artigo 6º e ao Inciso “V” do Anexo “I”, ambos da Resolução Nº 
474/2016, que dispõe sobre a estrutura administrativa do quadro permanente de funcionários do 
Poder Legislativo da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências, de autoria da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal. 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
024 – Informar se o valor de seiscentos e noventa mil reais, constante do Ofício da Caixa 
Econômica Federal, referente a contrato de obra para pavimentação e drenagem pluvial 
subterrânea ou superficial da Vila Ademar será utilizado para este fim e quando a obra será 
retomada, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;  
025 – Informar porque, até o momento, não foi feita a implantação de rede de água e esgoto no 
Loteamento do Narciso, qual a previsão de início desta obra e como está o andamento deste 
processo, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes e outros;  
026 – Prestar informações que relaciona em quatro itens sobre o valor mensal pago, à título de 
aluguel, da Torre de Telefonia pertencente à Telefônica Brasil S/A Vivo, instalada no CEREBF, a 
sua destinação, e a possibilidade de destinar esse valor em outras áreas do esporte, e também 
solicita o envio de documentos do contrato de aluguel e o extrato bancário do mês de 
Janeiro/2017, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes e outros;  
028 – Informar o nome da empresa contratada para realizar exames de sangue nos Postos de 
Saúde da área central e do Distrito do Remédio, incluindo o valor do contrato, se há quantidade 
determinada de exames a serem realizados e também de possíveis medidas para agilizar o 
atendimento, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros;  
029 – Enviar documentos e prestar informações relacionadas em cinco itens sobre as 
especialidades nos Postos de Saúde do Centro e do Distrito do Remédio, da Verª. Débora 
Aparecida Rodrigues e outros;  
030 – Prestar informações relacionadas em cinco itens sobre a destinação do valor arrecadado 
com as taxas de inscrição do Processo Seletivo Nº 001/2017, do Consórcio Três Rios, do Ver. 
Claudio do Prado Moraes e outros;  
031 – Informar sobre a dívida da Santa Casa local, os serviços prestados, o quadro de 

funcionários e de especialistas, e a existência de serviços terceirizados, da Verª. Débora 
Aparecida Rodrigues e outros;  
032 – Determinar à Secretaria Municipal de Turismo, o envio do Calendário de Eventos e 
Atividades Turísticas 2017, bem como seja este publicado no site da Administração Municipal, 
do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
033 – Informar qual o saldo atual do FUMTUR e enviar a discriminação da sua aplicação nos 
últimos seis meses, bem como o extrato bancário comprobatório, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira;  
034 – Informar a possibilidade de ceder, a título de empréstimo, os prédios escolares 
desativados para entidades sem fins lucrativos desenvolverem projetos sociais, culturais e 
desportivos, para atender o Distrito do Remédio e bairros adjacentes, do Ver. Paulo César 
Monteiro e outros.  
 
 
REQUERIMENTO, solicitando à SABESP, Nº:  
027 – Informar se, após receber a autorização para implantação do sistema de saneamento nos 
loteamentos irregulares situados em SUC e SUCt deste município,   poderá realizar as obras, 
mesmo que ainda não haja contrato de prestação de serviços entre a empresa e o Município de 
Salesópolis, caso positivo, informar o cronograma de execução dos serviços e qual a primeira 
localidade a ser contemplada, caso negativo, esclarecer os pontos de impedimento e informar se 
é possível alguma ação conjunta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ou ainda de 
outros órgãos estaduais, a fim de agilizar a implantação de tais obras, do Ver. Edney Campos 
dos Santos. 
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INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
035 – Determinar ao setor competente, a implantação de redutores de velocidade e placas de 
sinalização de trânsito indicando o limite máximo de velocidade permitida, e outra informando a 
movimentação constante de pedestres na Estrada da Soarada, Bairro dos Pintos, proximidades 
do Sítio da Lora, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
036 – Determinar ao setor competente, a efetiva retirada da grande quantidade de sucata da 
área da represa de Ponte Nova, bem como dos demais materiais que estão próximos da 
passagem do Aterrado, e ainda realizar tratativas junto ao DAEE, a fim de concluir as obras da 
referida passagem, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
037 – Adotar as medidas legais objetivando a adequação do Conselho Municipal de Esporte 
deste Município, haja vista que a secretaria pertinente sofreu alterações na última gestão, do 
Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;  
038 – Interceder junto aos deputados da região, objetivando os recursos necessários à obra de 
cobertura da quadra da EMEF Mestra Henriqueta, do Ver. Sérgio dos Santos;  
039 – Interceder junto aos deputados da região, para que apresentem Emenda Parlamentar 
destinando recursos à pavimentação asfáltica, implantação de guias, sarjetas e bocas-de-lobo 
na continuidade da Rua Frederico Ozanan, conhecida como Estrada da Torre, dos Vers. Sérgio 
dos Santos e Edney Campos dos Santos;  
040 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a troca da 
luminária queimada na Estrada do Goto, próximo à A.C.A.E. ALVOR, Bairro Itaguassú, do Ver. 
Nilson Satolu Imamura e outros;  
041 – Adotar as medidas necessárias objetivando o recapeamento da Rua Joaquim Domingos 
Martins, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros;  
042 – Determinar ao Setor de Obras, realizar o nivelamento da calçada e tomar providências em 

relação à duas árvores de grande porte que vêm causando transtornos na Rua Hisashi Kimoto, 
em frente à EMEF Ernesto Ardachinikoff, Distrito do Remédio, da Verª. Débora Aparecida 
Rodrigues e outros;  
043 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a troca de um 

poste com risco de queda, situado na Estrada da Pedra Rajada, após o Bar do Sr. Benedito 
Barros, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
044 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a troca um poste 
com risco de queda na Estrada da Petrobrás, próximo ao sítio do Sr. José Freire, do Ver. Cláudio 
do Prado Moraes;  
045 – Determinar ao Setor de Obras, a construção de calçada na altura do Nº 167 da Rua 
Prefeito Antonio Camargo Primo, até a Rua Prefeito Itys Fides Bueno de Toledo, Jardim Nídia, 
do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
046 – Adotar as medidas necessárias objetivando o recapeamento da Rua Antonio Paulino de 
Miranda Júnior, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues e Rodolfo Rodrigues Marcondes;  
047 – Viabilizar junto ao Setor de Obras uma operação tapa-buracos, com a sobra de asfalto em 
obras realizadas no Município, nas ruas que precisam de manutenção, nos diversos bairros 
deste município, incluindo a Estrada do Bairro da Grama, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
048 – Viabilizar junto ao setor responsável, uma Operação Cata Tranqueira para recolher e dar o 
correto descarte de entulho, móveis e materiais recicláveis que estão se acumulando nas vias, 
calçadas e no fundo de residências, e também informar à população, com antecedência, sobre 
os dias e locais desta operação, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
049 – Determinar à Secretaria de Saúde, a criação de um Cadastro Municipal de Doentes 
Crônicos, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros; e  
050 – Envidar esforços na busca de parcerias com empresas privadas ou Emenda Parlamentar, 
para a instalação de lixeiras seletivas em locais públicos, principalmente em praças, escolas e 
creches, e ainda determinar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano que defina os padrões a serem adotados e os locais a serem fixados, do Ver. Edilson 
Aparecido dos Santos e outros; e  
051 – Determinar ao setor competente, o levantamento dos taxistas inscritos e a elaboração de 

uma campanha de incentivo para trabalharem no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do 
Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros. 
 


