
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 4ª Sessão Ordinária – 06/03/2017 
 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
035 – Informar se está previsto concurso público para o Cargo de Assistente Social, ou outra 
forma de contratação deste técnico, para o funcionamento do Programa de Planejamento 
Familiar, em caso positivo, quando e, caso negativo, qual a medida adotada para minimizar os 
problemas e colocar o programa para funcionar adequadamente, dos Vers. Paulo Cézar 
Monteiro e Edilson Aparecido dos Santos;  
036 – Informar se há previsão de revisão do Plano Diretor Participativo deste município, se estão 

previstas tratativas de compatibilização com a Lei Estadual nº. 15.913/15 e Decreto Estadual nº. 
62.061/16,  se há áreas que anteriormente não eram classificadas como urbana e agora fazem 
parte dessa classificação e se a Administração tem buscado apoio junto ao Governo do Estado 
de São Paulo ou órgãos não governamentais, objetivando regularizar as áreas apontadas como 
irregulares, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
037 – Informar se o portal de transparência da Prefeitura Municipal está sendo atualizado 
diariamente, em caso negativo, esclarecer o motivo e informar qual a periodicidade para a 
atualização, e quem é o funcionário responsável por essa atualização, do Ver. Cláudio do Prado 
Moraes e outros;  
038 – Prestar informações e enviar documentos dos itens relacionados, acerca da obra prestes a 
ser realizada na “Avenida Nova”: 1- O pagamento será parcial ou integral, 2- Qual o prazo 
previsto para início e término da obra, 3- Enviar as cópias do projeto e documentos da licitação, 
do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
039 – Prestar informações relacionadas em cinco itens acerca da ocupação e construção de 
nichos para ossário no Cemitério Municipal, dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Claudinei 
José de Oliveira;  
040 – Prestar informações relacionadas em seis itens, sobre a exploração comercial da 
lanchonete no CEREBF e a destinação do valor arrecadado, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
041 – Prestar informações relacionadas em seis itens, sobre a fiscalização, isenção e meios de 
pagamento do ISS dos comerciantes da “Feira de Quinta de Mês”, do Ver. Cláudio do Prado 
Moraes e outros;  
042 – Enviar cópia do Processo nº. 2.840/14, referente a renovação do contrato firmado entre o 
município e a SABESP, dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Cláudio do Prado Moraes;  
043 – Prestar informações acerca do motivo da paralisação das obras na Estrada da Petrobrás, 

quais as medidas que estão sendo adotadas para a retomada e, ainda, se houve alguma 
denúncia, quantas e quais os motivos, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
044 – Prestar informações acerca do Termo de Cooperação para a adoção de praças, parques e 
logradouros que se relacionam em cinco itens, diante da falta de manutenção de muitas praças 
desta cidade, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes. 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
052 – Interceder, em parceria com o Deputado Estadual Dr. Luiz Carlos Gondim Teixeira,  junto 
ao Governo do Estado de São Paulo e o Secretário de Emprego e Relações do Trabalho do 
Estado, objetivando a implantação do Programa Frente de Trabalho neste município, do Ver. 
Mário Barbosa Pinto;  
053 – Interceder junto à SABESP ou determinar ao Setor de Obras, a limpeza de um bueiro, 

localizado na Rua Joaquim Domingues Martins, próximo à Padaria Lorca & Lima, no Distrito de 
Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Nilson Satolu Imamura e outros;  
054 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, implantar uma passagem elevada e sinalizada 
para portadores de necessidades especiais, interligando os dois lados da Praça Matriz, na altura 
do nº. 111, dos Vers. Edilson Aparecido dos Santos e Paulo Cézar Monteiro;  
055 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços, a realização de uma operação tapa-buracos nos 
trechos asfaltados da Estrada da Petrobrás, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
056 – Determinar aos setores competentes, a instalação de lixeiras públicas em diversos pontos 

da área central, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
057 – Providenciar, junto à Secretaria Municipal de Obras, a reforma da ponte localizada sobre o 
Rio Tietê, que dá acesso às Estradas do Barro Amarelo e do Ribeirão do Pote, nas proximidades 
da antiga Escola Municipal do Bairro do Barro Amarelo, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
 
 

segue fls. 02 
 



 

continuação da relação de Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  4ª Sessão Ordinária – 06/03/2017         Fl. 02 
 
 
continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
058 – Determinar às Secretaria Municipais de Cultura e Turismo, além da de Finanças e 
Assuntos Jurídicos, adotarem as medidas legais que se fizerem necessárias para utilização e 
aplicação de recursos próprios na realização de shows e eventos com artistas do município, 
sendo vedados pagamentos à artistas e músicos de outras cidades, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira;  
059 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a manutenção ou 
troca da lâmpada do poste afixado na altura do Km 83,7 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de 
Moura, em frente à casa do Sr. César Ardachinikoff, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros;  
060 – Determinar aos departamentos competentes, a elaboração de um manual a fim de orientar 
os interessados em firmarem parceria para os eventos previstos no calendário turístico local, e 
também que sejam direcionados 50% do espaço comercial dos eventos aos comerciantes locais, 
10% às instituições documentadas do Município, com valores diferenciados, e os demais 40% 
aos comerciantes visitantes, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
061 – Determinar ao setor competente, o levantamento das lâmpadas queimadas ou com defeito 
no município, e encaminhe uma relação à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a 
imediata manutenção, do Ver. Claudinei José de Oliveira. 
 
 
PARECERES CFO Nºs:  
002 -  referente aos Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos aos 

meses de Outubro a Dezembro/16;  
003 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 
Novembro/16;  
004 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 

Janeiro/17; e  
005 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 
Dezembro/2016. 
 
 
COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a liberação de recurso financeiro no valor de 
R$ 89.953,52, relativo à 12ª Quota do FNDE, emitido em Janeiro de 2017. 
 


