
Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 12ª Sessão Ordinária – 08/05/2017 
 
 
MENSAGEM do Poder Executivo Nº: 
1.248 - Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 006/17 (Altera a quantidade de empregos 
públicos de Professor de Ensino Fundamental especializado em Educação Especial, do Quadro 
dos Servidores Públicos Municipais, através da Lei Nº 1.720, de 03 de março de 2016). 
 
 

OFÍCIO GP do Poder Executivo Nº: 
262 - Encaminhando Contratos e Termos Aditivos firmados em Março/2017. 
 
 

PROJETO DE LEI Nº: 
005 – Autoriza o pagamento e fixa valores de diárias para os Motoristas Legislativos da Câmara 

Municipal do Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências, de autoria 
da Mesa Diretora  
 
 

REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
095 – Determinar ao setor competente, que esclareça os questionamentos relacionados em dez 

itens, sobre a qualidade da água e da merenda escolar da EMEF Profª. Sônia Maria da Fonseca, 
do Ver. Cláudio do Prado Moraes e outros;  
096 – Responder as questões relacionadas em quatro itens, sobre a implantação de um Cartório 
de Registro de Imóveis nesta cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
097 – Informar para qual uso se destina o Centro Comunitário construído no Bairro Fartura, e 
quem é o responsável por administrá-lo, do Ver. Claudinei José de Oliveira;   
098 – Determinar ao setor competente, prestar informações e encaminhar documentos 
relacionados em quatro itens, a respeito da coleta de sugestões, da revisão e das reuniões do 
Plano Diretor Participativo e da sua coordenação, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
155 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, para que realize estudos 
objetivando o posteamento do PROLOP, através do Programa de Baixa Renda, do Ver. Cláudio 
do Prado Moraes;  
156 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a instalação de 

luminárias no PROLOP, que já conta com rede de energia elétrica, do Ver. Cláudio do Prado 
Moraes;  
157 – Renovar, por tempo indeterminado, a cessão de uso pleiteada pela UMAP, do prédio onde 
funcionava a EMEF Benedito Alves, bem como convoque seus representantes para discutirem, 
em comum acordo, os termos de utilização do local, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
158 – Viabilizar junto ao Comando do Destacamento local de Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, o aumento da frequência e presença da Ronda Escolar, principalmente, nos horários de 
entrada e saída de alunos, no período da manhã e tarde, das escolas municipais e estaduais do 
nosso município, em especial da E.E. Profª. Rosa Maria de Souza, localizada no Jardim Nídia, e 
EMEF Mestra Henriqueta, centro da cidade, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
159 – Determinar a elaboração de estudos, objetivando a criação do Distrito Industrial não 
poluente nesta cidade, e seja convidada a ACETS – Associação Comercial da Estância Turística 
de Salesópolis, para participar deste estudo, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos;  
160 – Determinar às Secretarias Municipais competentes, a realização de estudos objetivando a 
organização de um Torneio ou Festival de Pesca Esportiva nesta cidade, utilizando-se para tanto 
das represas da Ponte Nova, exclusivamente no Bairro do Aterrado, buscando apoio e 
orientação do Professor Alexandre Wagner Hilsdorf, da UMC, do Ver. Edilson Aparecido dos 
Santos e outros;  
161 – Determinar estudos objetivando a implantação de um Programa de Doação de Sangue 
nesta cidade, disponibilizando transporte mensal, para que os moradores possam se dirigir aos 
Postos de Coleta da Região e prestar este tipo de socorro aos pacientes que dele necessitam, 
do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;  
162 – Determinar ao setor competente, a limpeza de duas tubulações, a partir da Casa do Sr. 
Geraldo Bardo, Morro do Varjão, Bairro Padre José, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
163 – Determinar aos setores competentes, a limpeza da EMEF Francisco Lopes da Silva, 

atualmente desativada no Bairro Padre José, bem como a manutenção do seu muro destruído, 
do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
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continuação das INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
164 – Determinar ao setor competente, a limpeza da tubulação de águas a, aproximadamente, 

600 metros do Hotel Fazenda Vale das Nascentes, Estrada do Varjão, Bairro Padre José, do 
Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
165 – Envidar esforços no sentido de conseguir recursos junto ao Estado, através do DADE, 
Secretaria Estadual de Esportes ou ainda através de outros órgãos estaduais e federais, 
objetivando a revitalização da Praça do Bairro Totozinho Cardoso bem da Quadra Esportiva, 
localizada à Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, no mesmo bairro, do Ver. Edney Campos dos 
Santos;  
166 – Determinar aos setores competentes, fazer a limpeza e verificar as condições da 

tubulação construída para redirecionar as águas que escorrem na Estrada dos Mirandas, 
próximo a propriedade da Família do Sr. Rui Barbosa, e tratar com o proprietário da área em que 
se encontra a nascente, sobre a possibilidade do seu uso pelos moradores locais, do Ver. 
Cláudio do Prado Moraes;  
167 – Determinar ao setor competente, instalar nas Escolas Municipais, caixas d´água externas, 
com filtro na sua entrada, bem como instalar filtros nos próprios bebedouros, do Ver. Cláudio do 
Prado Moraes;  
168 – Determinar ao setor competente, coletar e providenciar a análise de qualidade da água do 

poço artesiano da EMEF Antônio Alves de Alvarenga, Bairro Nhá Luz, bem como seja refeita 
essa análise, no começo de cada ano, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
169 – Determinar ao setor competente, realizar a troca da porta, já adquirida, do banheiro 
masculino, e a manutenção da porta do banheiro feminino, ambas da EMEF Antônio Alves de 
Alvarenga, Bairro Nhá Luz, realizar a limpeza de toda a área interna, bem como a troca do 
tanque, também já adquirido, nesta mesma escola, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
170 – Determinar ao setor competente, considerando a aprovação de Lei Específica, adequar a 
rua, que é continuação das Ruas Expedicionário Indionor dos Santos e Benedito Claudino dos 
Santos, no projeto de melhoramento do Jardim São Vicente, utilizando bloquete ou piso 
permeável, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
171 – Envidar esforços junto ao setor competente, para transferir, temporariamente e somente 
nos finais de semana, as atividades desenvolvidas no CEREBF, para as EMEF´s Mestra 
Henriqueta e Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira; e  
172 – Construir um Ecoponto piloto no Bairro da Grama, aproveitando as sobras de materiais do 
curso ministrado pelo SENAR, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes. 
 
 

OFÍCIO da Associação de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente - Caminhando 
Juntos Nº: 
026 – Encaminhando Relatório das Atividades e Balancete Contábil/2016 entre outros 
documentos e solicitando Certidão de Regularidade. 
 
 

COMUNICADO do Ministério da Educação sobre a liberação de recursos financeiros, emitido em 
05 de Abril/2017: 
- relativos ao PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, sendo: 

- no valor de R$ 2.760,60 para Creche,  
- no valor de R$ 4.388,40 para Pré-Escola,  
- no valor de R$ 6.012,00 para Ensino Médio,  
- no valor de R$ 16.977,60 para Ensino Fundamental,  

- relativos à 2ª Parcela do PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar: 
- no valor de  R$ 12.061,74,  
- no valor de R$ 4.166,32, e  
- no valor de R$ 1.877,41. 
 
 

COMUNICADO do IBGE sobre abertura de Processo Seletivo Simplificado com vagas na região 
e nesta cidade. 
 
 

CONVITE – Peregrinação da Imagem Nossa Senhora de Fátima, dia 14 de Maio, com saída às 
16 horas do Restaurante Senzala até a Igreja da  Comunidade Pedra Rajada, em comemoração 
ao centenário de aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal – 1917-2017. 
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