
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 6ª Sessão Ordinária – 20/03/2017 
 
 
 
 
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs:  
1.246 – encaminhando  o PROJETO DE LEI Nº 002/17 - Revoga a Lei 1712/2015, autoriza o 

Poder Executivo a Celebrar Convênio de Cooperação Técnica, Contrato e outros ajustes com o 
Estado de São Paulo, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – 
ARSESP e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, para as 
finalidades e condições que especifica, e dá outras providências; 
1247 – encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 003/17 - Dispõe sobre a revisão geral anual da 
remuneração e dos subsídios dos Servidores Públicos Municipais da Estância Turística de 
Salesópolis. 
 
 
 
OFÍCIO do Poder Executivo Nº: 
111/17-GP – encaminhando os Contratos e Termos Aditivos firmados pela Administração 

Municipal no mês de Fevereiro/2017. 
  
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
060 – Determinar ao setor competente, vistoriar todas as vias pavimentadas ou recapeadas nos 
últimos cinco anos, produzindo um relatório das atuais condições encaminhando-o a esta Casa 
de Leis, notificar as empresas responsáveis pelas obras que apresentarem problemas, a 
procederem a devida manutenção, também encaminhando documentos comprobatórios a esta 
Casa de Leis, além da resposta das empresas em relação a sua obrigação de reparar os 
serviços prestados, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
061 – Informar o motivo da paralisação e a previsão da retomada da manutenção e extensão da 

tubulação de águas pluviais, próximo à casa do Sr. Abel, na Travessa Bragança, Vila Bragança, 
Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;  
062 – Apresentar informações e enviar documentos que se relaciona em sete itens, sobre o 
motivo do Consórcio Três Rios realizar dois processos seletivos para o cargo de auxiliar de 
serviços gerais, ao invés de um, se já houve convocação e contratação dos aprovados, se todas 
as quarenta e cinco vagas foram preenchidas e, se as duas vagas de operador de trator agrícola 
foram preenchidas, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
063 – Informar se há um planejamento ou cronograma de manutenção das estradas que dão 

acesso aos principais pontos de atrativos turísticos e hotéis-fazenda desta Estância Turística de 
Salesópolis, em caso positivo,  enviar cópia do planejamento/cronograma e, em caso negativo, 
informar a previsão destas manutenções e informar como são definidas as prioridades diante de 
tantas estradas rurais necessitando de manutenção, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;  
064 – Determinar ao setor responsável, encaminhar a esta Casa Legislativa, a relação das 
folhas de pagamento, que discriminem os valores pagos aos funcionários,  no período de 2016, 
assim como nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, do Ver. Mário Barbosa Pinto;  
065  –  Determinar ao setor competente, enviar cópias das folhas de pagamentos dos 
funcionários da Santa Casa, referente ao exercício de 2016,  e dos meses de janeiro e fevereiro 
de 2017, do Ver. Mário Barbosa Pinto; e  
066 – Prestar informações relacionadas em seis itens, acerca da forma de uso definida para a 
administração do Portal Artístico, enviando cópia do contrato, como: os critérios para a escolha 
da empresa e a duração, seus direitos e deveres, e ainda informar o motivo pelo qual os turistas 
devem deixar seu contato e ainda informar se vieram com agência de turismo,  do Ver. Nilson 
Satolu Imamura e outros. 
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INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
071 – Determinar ao setor competente, elaborar e/ou adequar projetos já preparados e cadastrar 

o município de Salesópolis no SICONV, dentro do prazo, a fim de atender os mais diversos 
setores de nossa Estância Turística, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
072 – Analisar junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos, a viabilidade legal para concessão de 
descontos nas taxas cobradas, a ambulantes do próprio município, e ainda e especialmente, na 
locação de espaço para barracas, quando da realização de feiras e festas nas áreas públicas, do 
Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
073 – Determinar ao Setor de Obras, a colocação de uma placa de identificação no início da Rua 
Campos Salles, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
074 – Determinar ao setor competente, a atualização e envio de toda a documentação (ano 
2017), para a Sede da Secretaria Estadual de Esportes, relativa a Emenda Parlamentar, no valor 
de R$ 30.000,00, para aquisição de uma Academia ao Ar Livre, do Ver. Edney Campos dos 
Santos;  
075 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energia do Brasil, objetivando a instalação de, 
aproximadamente, 18 (dezoito) luminárias no trecho demarcado do ponto A ao B, conforme foto 
anexa, da Estrada Ramal do Goto, Bairro do Barro Preto, Distrito de Nossa Senhora do 
Remédio, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros;  
076 – Determinar à Administração do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, a limpeza das ruas 
e bueiros da Vila Bragança, bem como a manutenção dos bueiros danificados, do Ver. Edilson 
Aparecido dos Santos e outros;  
077 – Determinar ao Setor de Obras, o patrolamento na Rua Prefeito Thiago Geraldo Rodrigues 

de Camargo, próximo ao PROLOP, no Bairro Fartura, do Ver. Mário Barbosa Pinto;  
078 – Determinar ao setor competente, a limpeza de todas as ruas e calçadas do Bairro Fartura, 
do Ver. Mário Barbosa Pinto;  
079 – Determinar ao setor competente, a manutenção do corrimão da passarela de madeira 

sobre o Rio Paraitinga, localizada em frente ao Depósito do Camargão e Pizzaria do Hélio, e que 
dá acesso ao Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Mário Barbosa Pinto;  
080 – Determinar a Secretaria de Obras e ao Departamento de Trânsito, realizar um estudo para 
a implantação de lombada ou outro tipo de redutor de velocidade, para inibir o abuso dos 
motoristas na Avenida Professor Adhemar Bolina, próximo ao Auto Posto Ipiranga, do Ver. Paulo 
Cézar Monteiro e outros;  
081 – Determinar ao setor competente, realizar um estudo visando proibir o estacionamento de 
veículos pesados, especialmente, caminhões, entre os trechos da rotatória de entrada da cidade, 
próximo à Auto Escola São José e a Madeireira Maderferro, na Avenida Prof. Adhemar Bolina, 
do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros; e  
082 – Determinar ao Setor de Obras, a manutenção da Estrada da Barra, próximo ao sítio do 
Senhor João Jacinto, no Bairro da Barra, do Ver. Claudinei José de Oliveira. 
 
 
 
MOÇÕES Nºs: 
001 – DE CONGRATULAÇÕES à jovem Larissa da Silva Prado, aluna da E.E. Ver. Elisiário 
Pinto de Morais, nas figuras de seus Diretores, Coordenadores, Docentes e Pais, pelo seu 
desempenho na prova do ENEM 2016, onde conseguiu alcançar 960 pontos em sua nota de 
redação e, com o auxílio do PROUNI, foi aceita em uma conceituada universidade, com bolsa 
integral, para o Curso de Direito, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros; e  
002 – DE REPÚDIO à Proposta de Emenda Constitucional – PEC 287/2016 que retira direitos 
dos trabalhadores, pelo comportamento do Governo Federal em aprová-la, em detrimento  de 
buscar outras maneiras de se diminuir ou eliminar o déficit público, prejudicando sobremaneira a 
população salesopolense e de toda a nossa região, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes e 
outros. 
 
 
COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a liberação de recurso financeiro nos 

valores de R$ 1.877,41 e de R$ 4.166,32, ambos referentes a primeira parcela do PNATE – 
emitidas em 03 de Março/2017.  
 


