Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 8ª Sessão Ordinária – 03/04/2017

OFÍCIO do Poder Executivo Nº:
173/17-GP – Informando o encerramento das atividades do Posto de Atendimento do Banco
Bradesco no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, no próximo dia vinte e seis, e que foi
solicitado agendamento com o Gerente para evitar tal medida e os consequentes prejuízos à
comunidade;
019/2017 – da Secretaria de Finanças e Contabilidade – Convidando todos os Vereadores e
munícipes a participarem da Audiência Pública que acontecerá no dia quatro de abril, a partir
das quatorze horas, na Câmara Municipal, para apresentação do Cumprimento das Metas
Fiscais do 3º Quadrimestre de 2016, conforme disposto na LRF – Lei de Responsabilidade
Fiscal.

REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
071 – Informar quais medidas a Prefeitura local vem adotando para aquisição dos equipamentos
necessários à reabertura da Junta Militar de nosso município, e qual o prazo previsto para tanto,
do Ver. Mário Barbosa Pinto;
072 – Encaminhar a planilha dos serviços prestados pelos tratores agrícolas, bem como a
quantidade de produtores atendidos, no período de janeiro a março de 2017, do Ver. Rodolfo
Rodrigues Marcondes;
073 – Informar quais atividades econômicas passaram a ser permitidas em Salesópolis, após a
aprovação da Lei N° 1687/13, e quais são as medidas que os interessados devem adotar para
legalização dos produtos de origem animal, dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Cláudio
do Prado Moraes;
074 – Prestar informações acerca da atual situação do projeto que visa revitalizar o Parque da
Nascente do Tietê, bem como a previsão para sua finalização, e também enviar cópia do projeto,
do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
076 – Prestar informações e enviar documentos, que se relacionam em seis itens, acerca do
transporte escolar municipal, nos últimos 12 (doze) anos, do Ver. Cláudio do Prado Moraes e
outros.
REQUERIMENTO, solicitando a E.B.C.T. – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, Nº:
075 – Informar o motivo pelo qual não é realizado o serviço de Sedex no Distrito de Nossa
Senhora do Remédio e bairros adjacentes, do Ver. Nilson Satolu Imamura e outros.

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
096 – Determinar ao setor competente, a elaboração de um estudo, visando o reajuste das
diárias dos Motoristas da Prefeitura Municipal de Salesópolis, da Ver a. Débora Aparecida
Rodrigues e outros;
097 – Determinar à Secretaria de Saúde, para que tome providências em relação ao inadequado
armazenamento e descarte do lixo hospitalar do Posto de Saúde do Distrito de Nossa Senhora
do Remédio, da Vera. Débora Aparecida Rodrigues e outros;
098 – Determinar ao Setor de Obras, que realize o desassoreamento dos tubos da ponte
localizada no Km 3, da Estrada Armindo Soares de Campos, Bairro da Barra, do Ver. Cláudio do
Prado Moraes;
099 – Determinar ao Setor de Obras ou outro órgão competente, a remoção dos materiais
acumulados que restaram de obras públicas (areia, pedra e terra), na Estrada da Petrobrás,
próximo ao sítio do Senhor José Freire e entrada da Estrada dos Camilos, km 6,5, do Ver.
Cláudio do Prado Moraes;
100 – Determinar ao Setor de Obras ou órgão competente, que fiscalize a obra que vem sendo
realizada na Rua José Rodrigues de Camargo, Jardim São Vicente, e caso esteja previsto no
projeto a construção de calçadas, determinar sejam refeitas em toda sua extensão, ao invés de
serem feitos apenas remendos nos trechos impactados pela obra, do Ver Cláudio do Prado
Moraes;
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Fl. 02

continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
101 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços, que retire a terra acumulada no trecho da
Estrada Armindo Soares Campos, próximo ao asfalto concluído nesta gestão, e também o corte
inclinado dos barrancos, para que não ocorram mais deslizamentos, do Ver. Cláudio do Prado
Moraes;
102 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços, a manutenção do trecho, da Estrada dos
Camilos, que atravessa até a antiga Escola do Bairro dos Hidalgos, saindo no Km 8 da Estrada
da Petrobrás, do Ver. Claudio do Prado Moraes;
103 – Determinar ao Setor de Obras, que realize a manutenção e a ampliação da pequena ponte
localizada na altura do poste N°. SAL 33/99 da Estrada dos Camilos, próximo a propriedade do
Sr. Rubens Camargo, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
104 – Determinar ao setor competente, que fixe uma placa com os dizeres “RUA SEM SAÍDA”,
em local de fácil visualização, na Rua São Pedro, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do
Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;
105 – Determinar ao setor competente, que coloque telas na calha da Unidade Básica de Saúde
do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;
106 – Determinar ao setor competente, afixar placas de sinalização no Distrito de Nossa
Senhora do Remédio, sendo uma na Rua Yzachi Kimoto, próximo ao banheiro público, indicando
o sentido do Bairro Bragança, Bairro do Serrote e do Município de Guararema, e outra na Rua
Joaquim Domingues Martins, próximo ao Mercadinho Okamura, com o dizer “PARE”, e também,
nesta mesma rua, pintar uma faixa de pedestres, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;
107 – Envidar esforços junto ao comando local e regional da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, objetivando a ampliação da Ronda Policial no Distrito de Nossa Senhora do Remédio e
Bairros Bragança, Itaguassu e Serrote, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;
108 – Determinar ao setor competente, que realize a manutenção nos refletores da Rodoviária
da cidade, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
109 – Determinar a Secretaria de Obras e Serviços Municipais, que realize o patrolamento da
Estrada São João, Bairro dos Mirandas, próximo a Igreja Santo Antônio, dos Vers. Mário
Barbosa Pinto e Edilson Aparecido dos Santos;
110 – Analisar junto ao setor competente, a possibilidade de firmar parceria ou convênio com o
Município de Mogi das Cruzes, para que nossos munícipes com necessidades especiais possam
voltar a ser atendidos pela A.A.C.D., conforme vinha ocorrendo anteriormente, dos Vers. Mário
Barbosa Pinto e Rodolfo Rodrigues Marcondes;
111 – Determinar ao setor competente, a adoção de providências visando estudos para a
instalação de redutores de velocidade, que não dificultem o escoamento da água, como
tartarugas ou tachões, na altura do N° 110 da Rua Trinta e Um de Março, e também para a
instalação de grades de segurança nas laterais da ponte sobre o Córrego Padre Manoel,
próximo a Igreja Evangélica Assembléia de Deus, área central da cidade, do Ver. Edney Campos
dos Santos;
112 – Envidar esforços junto à E.M.T.U. e D.E.R. com o objetivo de atender o ABAIXOASSINADO, referente a implantação de um ponto de parada de ônibus, com cobertura, na altura
do km 89,8 da Rodovia Alfredo Rolim de Moura – SP-88, tendo como ponto de referência, a
placa indicativa do Recanto Paraíso, do Ver. Edney Campos dos Santos;
113 – Determinar ao setor competente, que coloque um guard rail na altura do N°42 da Rua São
Simão, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, Vera. Débora Aparecida Rodrigues e outros;
114 – Determinar ao setor competente, que realize a limpeza das ruas e calçadas adjacentes ao
Jardim Nídia, juntamente com a capinagem do mato que tomou as calçadas, do Ver. Nilson
Satolu Imamura e outros;
115 – Determinar ao Setor de Obras ou outro órgão competente, que retire a terra acumulada
devido ao desbarrancamento da área lateral no Km 82 da Rodovia Professor Rolim de Moura
(SP-88), ao lado do radar fixo, assim como tome providências para evitar novos
desbarrancamentos e suas conseqüências, do Ver. Nilson Satolu Imamura e outros;
116 – Adotar as providências necessárias para a criação do COMSEG – Conselho Municipal de
Segurança, que tem como finalidade a elaboração e implantação de medidas preventivas e
corretivas, do Nilson Satolu Imamura e outros;
117 – Determinar ao Setor de Obras e a Subprefeitura do Distrito de Nossa Senhora do
Remédio, que realize a limpeza, cascalhamento e patrolamento das Estradas da Paz, dos
Martins e Rodrigues de Campos, até a divisa com os Municípios de Guararema e Biritiba Mirim,
todas do Bairro Itaguassu, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros;
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Fl. 03

continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
118 – Determinar ao setor competente, que elabore um estudo objetivando a substituição dos
tubos da linha que serve para o escoamento de águas pluviais no córrego na Estrada de
Campos, após o trevo de acesso a Estrada da Paz, no Bairro Itaguassu, próximo à divisa de
Biritiba Mirim, bem como a limpeza do referido córrego que encontra-se entupido, do Ver. Paulo
Cézar Monteiro e outros;
119 – Determinar ao setor competente, que pinte as faixas de pedestres e lombada defronte as
Escolas Municipais do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, EMEI Ver. Antônio Rodrigues
Fernandes e EMEF Ernesto Ardachnikoff, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros;
120 - Determinar ao Setor de Obras e Serviços, que retire a lama acumulada próxima à
propriedade do Sr. Juca Chilim, na Avenida Prefeito Pedro Rodrigues de Camargo Neto, Centro,
do Ver. Claudio do Prado Moraes;
121 – Determinar ao setor competente, que implante uma lombada na altura do N° 96 da Rua
São Cristovão, Bairro Fartura, objetivando evitar o abuso de velocidade por parte dos motoristas,
do Ver. Edson Lopes Cerqueira e outros;
122 – Determinar ao setor competente, que realize o desassoreamento do córrego que corta a
SES – Sociedade Esportiva Salesopolense, utilizando-se para tanto de retro escavadeira, bem
como a roçada no seu entorno, do Ver. Edson Lopes Cerqueira e outros;
123 - Determine ao setor competente, que implante grade de proteção no trecho faltante do
paredão entre a Avenida Victor Wuo e a Rua Alferes José Luiz de Carvalho, do Ver. Edson
Lopes Cerqueira e outros;
124 – Interceder junto à E.M.T.U., objetivando a instalação de um dispositivo de validação de
recarga do cartão BOM em nosso município, preferencialmente, no prédio da antiga Rodoviária
Municipal, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
125 – Determinar ao setor competente, que realize o patrolamento na Rua Vereador Paulo
Miranda, Bairro da Grama, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
126 – Determinar ao setor competente, que realize a limpeza do córrego e a capina do crescente
mato, nos arredores do Córrego Padre Manoel, próximo à Rodoviária Municipal, do Ver. Rodolfo
Rodrigues Marcondes.

OFÍCIOS
- do Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira – Comunicando que foi eleito para ocupar o
cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
pelo próximo biênio;
- do Presidente da Executiva Municipal do DEM, Ver. Claudio do Prado Moraes - Informando que
o Vereador Claudinei José de Oliveira assumirá a Liderança do Partido Democratas nesta Casa
de Leis, com todos os direitos regimentais, a partir desta data.

