Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 10ª Sessão Ordinária – 17/04/2017

OFÍCIO da Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade Nº:
022 – Informando que neste ano, por ser o primeiro da atual gestão, torna-se inviável
encaminhar o Projeto de Lei relativo às Diretrizes Orçamentárias no mês de Abril, pois em se
tratando de parte do PPA – Plano Plurianual, cujo prazo de envio é até trinta e um de agosto,
serão encaminhadas as duas Peças de Planejamento juntas, evitando divergências nas metas,
programas e ações a serem previstas.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº:
003 – Dispõe sobre a constituição de uma COMISSÃO ESPECIAL para resolver a pendência
acerca da divisa entre os Municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim, e dá outras providências, de
autoria da Mesa Diretora
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
082 – Determinar aos setores competentes, para que nos informe qual será a destinação dos
computadores guardados na Sub-Prefeitura do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, e a
possibilidade de se firmar parcerias com as Associações de Bairros e ONG´s, a fim de
desenvolver Oficinas e Cursos de Informática para aquela comunidade, do Ver. Paulo Cézar
Monteiro e outros;
083 – Prestar informações, com maior clareza, ao questionamento do item nº 2 do Requerimento
Nº 031/17, acerca da cobrança dos serviços prestados de todos os pacientes da Santa Casa de
Misericórdia Frederico Ozanan, ainda que apresentem guia do SUS, e responder aos itens Nºs 4
e 5, sobre a existência de especialistas contratados, e quais períodos foram realizados partos e
pequenas cirurgias, nos últimos dez anos, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros;
084 – Prestar informações relacionadas em quatro itens, a respeito da quantidade de atletas e o
valor arrecadado com a Corrida de São José, do Ver. Sérgio dos Santos;
085 – Informar sobre as medidas que estão sendo adotadas para a revogação dos Decretos,
autorizando o uso das escolas rurais desativadas, do Ver. Sérgio dos Santos; e
086 – Encaminhar cópia do projeto da quadra do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, e do
contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa que a está realizando, do Ver. Edilson Aparecido
dos Santos e outros.
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
131 – Determinar ao setor competente, a instalação de redutores de velocidade em frente à
EMEF Profª. Sônia Maria da Fonseca, bem como as devidas sinalizações de trânsito referentes
a proximidade da área escolar, nos seus arredores, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
132 – Determinar ao Setor de Obras, o patrolamento do trecho do Morro Grande, da Estrada da
Roseira e, mensalmente, realizar sua manutenção, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
133 – Determinar ao setor competente, a pintura das lombadas e de faixas de pedestres em
frente à EMEF/EMEI Profª. Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, bem como a afixação de
placas alertando os motoristas sobre a proximidade de área escolar, em ambos os sentidos, do
Ver. Paulo Cézar Monteiro;
134 – Adotar as providências necessárias à formação de uma Comissão Mista, com
representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, além da sociedade civil e feirantes, a fim
de discutir a atual situação da Feira de “Quinta de Mês” e melhor adequá-la à atual realidade
financeira do município, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
135 – Determinar ao setor competente, o nivelamento, cascalhamento e patrolamento da Rua
Quatro, Bairro dos Buenos, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros;
136 – Envidar esforços junto à Secretaria de Estado da Saúde, objetivando a disponibilização
para este município, do Programa Mulheres de Peito, com uma carreta, no próximo mês de
Maio, em que se comemora o Dia das Mães, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;
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continuação das INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
137 – Determinar ao Setor de Obras, a implantação de uma lombada, faixa de pedestres e
afixação de placa alertando a proximidade da Clínica de Fisioterapia Dr. Aderbal Tolosa, na
Avenida Pedro Rodrigues de Camargo Neto, em frente ao nº 815, do Ver. Edilson Aparecido dos
Santos e outros;
138 – Determinar ao setor competente, a manutenção da Rua Sebastião Soares Leite, Bairro
Fartura, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
139 – Determinar ao setor competente, a adoção de providências com relação ao pagamento do
ISS e outras taxas em atraso, pelos feirantes da Feira de “Quinta de Mês”, do Ver. Cláudio do
Prado Moraes;
140 – Determinar ao setor competente, a manutenção das ruas de terra e esburacadas do
“Loteamento do Narciso”, Bairro Fartura, como por exemplo, as Ruas Anjo Gabriel e Anjo Rafael,
entre outras, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; e
141 – Determinar ao setor competente, tapar os buracos da Rua Expedicionário Benedito da
Fonseca, Totozinho Cardoso, com materiais disponíveis no momento, do Ver. Cláudio do Prado
Moraes.

BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, relativo ao mês de
Março/2017.
OFÍCIO do Presidente do PR Municipal, Ver. Edney Campos dos Santos – Informando que, a
partir do dia onze de abril, assumiu a Liderança do Partido da República nesta Casa de Leis,
com todos os direitos regimentais.
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Discussão e Votação:
- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/17 – Dispõe sobre a constituição de uma COMISSÃO
ESPECIAL para resolver a pendência acerca da divisa entre os Municípios de Salesópolis e
Biritiba Mirim, e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora

