
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 5ª Sessão Ordinária – 13/03/2017 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
045 – Enviar duas relações, sendo uma de Portarias publicadas nos meses de janeiro e fevereiro 
de 2017, que se refere à designação e alteração de cargos de funcionários públicos municipais, 
e outra de funcionários que assumiram cargos comissionados de secretário ou diretor municipal 
no mesmo período, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues;  
046 – Enviar o cronograma de coleta de lixo da cidade, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e 
outros;  
047 – Informar sobre a possibilidade de utilização das Barragens de Ponte Nova ou do 

Paraitinga para visitação e a prática de esportes náuticos, sem o uso de motores, da Verª. 
Débora Aparecida Rodrigues e outros;  
048 – Informar o motivo da suspensão do agendamento pelo CROSS, na Unidade Básica de 
Saúde do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e 
outros;  
049 – Informar se existem denúncias e reclamações da EMEI Antônio Rodrigues Fernandes, 
Distrito de Nossa Senhora do Remédio, acerca da falta de salas de aula e banheiro para 
visitantes, se há projeto para construção de mais salas de aula e se tem um estudo visando o 
aproveitamento do espaço onde seria a quadra de bocha, ou outro espaço, do Ver. Paulo Cézar 
Monteiro e outros;  
050 – Informar o motivo pelo qual o contrato de renovação com a SABESP, para as obras de 
saneamento básico, nos Bairros Fatura, Buenos, Totozinho Cardoso e Loteamento do Sr. João 
Idalgo, na Rua Pedro Eugênio, ainda não foi assinado, do Ver. Sérgio dos Santos;  
051 – Revogar os Decretos dispondo sobre a devolução dos terrenos cedidos à Prefeitura 
Municipal, e prestar informações se foram cedidos temporariamente ou doados à Prefeitura, se 
os decretos prevêem a devolução em definitivo, e se há alguma medida quanto aos valores 
investidos pelo Poder Público, do Ver. Sérgio dos Santos;  
052 – Prestar informações relacionadas em cinco itens, acerca das providências já solicitadas à 
Prefeitura Municipal, relativas ao abandono de terrenos vizinhos à propriedade do Sr. Elias 
Souza da Cruz, morador do Nº 103 da Rua Prefeito Deolindo Carlos da Fonseca,  Jardim Bela 
Vista, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
053 – Informar se as contas de energia elétrica das escolas desativadas e cedidas a usuários 
particulares foram transferidas a estes ou se a Prefeitura ainda está arcando com as despesas, e 
enviar comprovantes da transferência ou justificar a continuidade do pagamento e os valores 
gastos desde então, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
054 – Determinar à Vigilância Sanitária, prestar informações relacionadas em quatro itens, sobre 
a interdição dos poços artesianos das escolas rurais cedidas a terceiros, e se foram adotadas 
medidas relativas ao furto de partes estruturais dos referidos poços, do Ver. Cláudio do Prado 
Moraes e outros;  
055 – Enviar cópia dos comprovantes de pagamentos e despesas em geral, pagas com valores 
arrecadados pela COSIP, perfazendo o total da aplicação do recurso, complementando a  
informação contida no OF Nº 96/17-GP, em resposta ao Requerimento Nº 14, do mesmo 
subscritor, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
056 – Prestar informações relacionadas em seis itens, acerca do funcionamento da JARI, como 
valor arrecadado no ano de 2016 com multas de trânsito e divulgação no site da Prefeitura, do 
Ver. Mário Barbosa Pinto;  
057 – Informar o saldo atualizado até a presente data, das contas bancárias do FUMTUR, enviar 

cópias dos respectivos extratos bancários dos últimos seis meses, das instituições financeiras, 
acompanhado dos documentos comprobatórios de seus lançamentos, bem como, enviar a 
discriminação da aplicação dos referidos recursos, em complemento a informação contida no OF 
Nº 96/17, em resposta ao requerimento Nº 33 do mesmo subscritor, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira;  
058 – Notificar a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, sobre as medidas que ela vem 
adotando para solucionar o problema das constantes oscilações e queda brusca de energia, nos 
encaminhando cópia desta notificação e, posteriormente, também do retorno da concessionária, 
do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
059 – Prestar informações relacionadas em seis itens, acerca do pagamento da desapropriação 
do terreno, onde deveria ser construído o Canil Municipal, localizado no Bairro Padre José, e se 
a Prefeitura Municipal tem conhecimento de um processo de usucapião tramitando sobre o 
mesmo terreno, do Ver. Cláudio do Prado Moraes e outros. 
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INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
062 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a manutenção dos 
postes de iluminação, com a troca de lâmpadas ou outros reparos, localizados próximos ao 
radar, na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, Km 82,  Distrito de Nossa Senhora do 
Remédio, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros;  
063 – Providenciar junto à Secretaria de Obras ou setor responsável, um levantamento das 
lâmpadas queimadas ou defeituosas, nas praças do Distrito de Nossa Senhora do Remédio e 
Bairro Bragança, e encaminhe-o à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, para os devidos 
reparos, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros;  
064 – Determinar aos departamentos competentes, ativar as câmeras de monitoramento da área 
central e Distrito de Nossa Senhora do Remédio, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros;  
065 – Adotar as providências que se fizerem necessárias a fim de utilizar recursos provenientes 

da arrecadação do ISS da “Feira de Quinta de Mês”, na compra de um veículo, para o uso dos 
fiscais de obras, em suas diligências, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros;  
066 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços, a manutenção, reposição de peças e pintura 
dos brinquedos do parquinho infantil da EMEI Antônio Rodrigues Fernandes, Distrito de Nossa 
Senhora do Remédio, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros;  
067 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a implantação de 
uma luminária em frente ao Posto de Saúde, na Rua Catarina Kasper, Nº 99, Distrito de Nossa 
Senhora do Remédio, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros;  
068 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a instalação de 
postes de iluminação nos Bairros Padre José e Varjão, do Ver. Sérgio dos Santos;  
069 – Determinar aos departamentos competentes, a elaboração de um estudo e projeto para 
melhoria da drenagem, ou nova destinação para as águas pluviais, nos arredores da imagem de 
São Sebastião, na Avenida Victor Wuo, Bairro Fartura, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
070 – Organizar, através de suas Secretarias Municipais, uma semana de reuniões e debates 
junto a Comunidade do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, bairros adjacentes e Colônia 
Japonesa, visando a discussão, apontamento de problemas e sugestões para solução destes, 
culminando com a elaboração de um plano de metas e desenvolvimento econômico, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira e outros 
 
 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês 
de Fevereiro/2017. 
 
 
COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a liberação de recurso financeiro no valor de 
R$ 158.867,92, referente a primeira quota do FNDE, emitido em Fevereiro/2017. 
 
 
OFÍCIOS Nºs:  
CG.C. DER Nº 334/2017 – do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia 
de decisão referente a representação contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 
Presencial Nº 005/13, que resultou no Contrato Nº 24/13 celebrado entre a Prefeitura Municipal 
de Salesópolis e a Empresa Real Construtora e Serviços Ltda., julgada parcialmente procedente 
e irregulares a Licitação e o Contrato;   
SGP 412/2017 – da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, encaminhando cópia do 
Requerimento Nº 104, de autoria do Deputado Estadual Marcos Damásio, registrando votos de 
congratulações com a população de Salesópolis, pelo aniversário do município, comemorado no 
dia 28 de Fevereiro;  
 
 
CONVITE da EMEF Ernesto Ardachnikoff para a  Comemoração do seu 12º Aniversário e 

homenagem ao Patrono da instituição, no próximo dia dezessete, às dez e treze horas. 
 
 


