
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 11ª Sessão Ordinária – 24/04/2017 
 
 

 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
087 – Determinar ao setor competente, encaminhar uma relação das escolas rurais que 
possuem poços artesianos, e os valores investidos na construção de cada um, e cópia do 
Decreto autorizando a Família Camargo a utilizar o prédio da Escola do Bairro Bracaiá,  
justificando no caso de inexistência deste documento, do Ver. Sérgio dos Santos;  
088 – Prestar informações acerca da fiscalização do loteamento irregular, localizado nas 
proximidades do Rio Claro e área de captação de água pela SABESP,  enviar documentos 
comprobatórios, especialmente, com relação às medidas emergenciais para desocupação da 
mencionada área pertencente ao município de Salesópolis, e sua interdição para quaisquer fins, 
dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Edilson Aparecido dos Santos;  
089 – Informar se já intercedeu junto ao Deputado Estadual André do Prado e Deputado Federal 

Márcio Alvino, solicitando-lhes usar de seus prestígios para agilizar o Processo BV104-05 e 
2600148-05, relativos ao licenciamento ambiental para reativação do Posto de Combustíveis do 
Distrito de Nossa Senhora do Remédio. Em caso positivo, enviar documentos comprobatórios e 
possíveis datas para liberação deste tão esperado licenciamento e, em caso negativo, informar 
as medidas adotadas, e enviar documentos comprobatórios, do Ver. Paulo Cézar Monteiro;  
090 – Informar se foi providenciada a compra de bebedouros ou filtros de água para os Postos 
de Saúde do Centro e do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 
091 – Prestar informações relacionadas em cinco itens, acerca dos funcionários da área de 

Enfermagem e Farmácia das Unidades de Saúde da Área Central e do Distrito de Nossa 
Senhora do Remédio, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
092 – Informar quais as medidas que estão sendo adotadas pela atual gestão com relação a 
realização das benfeitorias no Loteamento do Narciso e do PROLOP, e cobrar a SABESP, por 
meio de documentos oficiais, o cumprimento da decisão judicial, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira;  
093 – Informar se existem medidas que foram ou serão adotadas para a renovação do contrato 
com o Banco do Povo, do Ver. Mário Barbosa Pinto;  
094 – Informar como se encontra o processo de contratação de professores capacitados em 
A.E.E., para a EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, do Ver. Mário Barbosa Pinto. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
143 – Determinar ao órgão competente do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, a trocar a 
tampa do bueiro feita pelo Sr. Raimundo, na altura do Nº 234, Avenida Bragança, em frente ao 
Bar do Sr. Raimundo, e que aproveite a tampa retirada colocando-a no bueiro próximo a Portaria 
da Barragem do Paraitinga, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;  
144 – Analisar junto ao Setor de Obras, formas de melhorar as condições de tráfego do trecho 
conhecido como “Morro da Torre”, na Estrada Armindo Soares de Campos, bem como seja feito 
um levantamento dos trechos críticos desta estrada, e com base neste estudo, o patrolamento 
destes trechos, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
145 – Determinar ao Setor de Obras, realizar a manutenção ou reposição das grades laterais de 
proteção das calçadas da Avenida Professor Adhemar Bolina, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
146 – Determinar ao Setor de Obras, realizar o patrolamento ou a manutenção necessária, na 
Rua Sebastião Bueno, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
147 – Interceder junto à SABESP, objetivando uma avaliação sobre as condições do asfalto que 
está cedendo na Rua São Sebastião, próximo à propriedade do Sr. Norato e da Igreja São 
Sebastião, e tomar as devidas providências para sua restauração, do Ver. Cláudio do Prado 
Moraes;  
148 – Envidar esforços junto ao setor competente, firmando parceria com o DAEE, ou com 
empresas capacitadas, objetivando a limpeza do Rio Paraitinga, utilizando de maquinário 
apropriado, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
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continuação das INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
149 – Interceder junto à SABESP, para que verifique um possível vazamento de esgoto na Rua 
XV de Novembro, próximo a Casa de Ração Irmãos Renó, e tomar as devidas providências, do 
Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
150 – Determinar ao setor competente, que pinte e coloque sinalização indicativa das quatro 
lombadas existentes na Rua São Sebastião, desde o Supermercado Okamura até a Igreja São 
Sebastião, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;  
151 – Determinar ao setor competente, que realize a limpeza da Quadra de Esporte na Faixa da 

Petrobrás, Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Mário 
Barbosa Pinto;  
152 – Determinar ao setor competente, adotar providências para solucionar os problemas com 
as inundações na altura do n° 23 da Rua João Hidalgo, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Mário 
Barbosa Pinto;  
153 – Determinar ao Setor de Obras, que realize a manutenção das coberturas dos pontos de 
ônibus em diversos locais do município, em especial, o ponto em frente a EMEF Ernesto 
Ardachinikoff, no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Edson Lopes Cerqueira e 
outros;  
154 – Determinar ao setor competente, que realize a limpeza e o roçamento do mato nas 
“calçadas” de terra, na altura do n° 91 da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, bem como 
finalizar esta calçada com concreto e construir uma mureta de proteção lateral no mesmo local, 
por se tratar da encosta de um córrego, e ainda implantar uma placa com os dizeres “Proibido 
Jogar Lixo” naquelas proximidades, do Ver. Edson Lopes Cerqueira e outros. 
 


