Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 17ª Sessão Ordinária – 12/06/2017

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
122 – Prestar informações adicionais ao Ofício nº 073/17, em resposta ao Requerimento nº
013/17 deste subscritor, sobre a locação de imóveis destinados a atender a Administração
Municipal, dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Mário Barbosa Pinto;
125 – Determinar à Diretoria Municipal de Planejamento, que encaminhe à esta Casa de Leis a
relação de seus funcionários com seus respectivos cargos, bem como outra relação constando
os projetos aprovados de 2015 até a presente data, com os respectivos endereços das obras,
arquiteto ou engenheiro responsável, e o objeto da obra, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues
e Cláudio do Prado Moraes; e
126 – Informar se os recursos destinados ao transporte escolar municipal para o Ensino Infantil e
Fundamental são separados, em caso positivo, discriminar o valor de ambos, em caso negativo,
solicitamos a análise dessa separação, dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Débora Aparecida
Rodrigues.

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
210 – Autorizar a ampliação da coleta de lixo na Estrada da Usina até o cruzamento com a
Estrada dos Cardosos, ao menos, duas vezes por semana, nas quartas e sextas-feiras, do Ver.
Cláudio do Prado Moraes;
218 – Denominar a unidade escolar em construção no Bairro do Fartura de “EMEI Professor
Caetano Antônio de Camargo”, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;
219 – Determinar ao setor competente, para que adote as medidas necessárias, visando a
reativação do refletor no entorno da imagem de São Sebastião, em frente ao Supermercado
Okamura, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
220 – Determinar ao setor competente, a contratação ou designação de mais um funcionário,
ainda que seja do Consórcio Três Rios, para auxiliar os sepultamentos no Cemitério Municipal,
totalizando então quatro funcionários, sendo possível a criação de uma escala de dois
funcionários para os finais de semana, bem como seja sempre providenciada a substituição de
funcionário afastado para manter o quarteto, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
221 – Determinar ao setor competente, que realize a troca das lâmpadas queimadas das salas
de aula da EMEF Ernesto Ardachinikoff, do Ver. Nilson Satolu Imamura e outros;
222 – Determinar ao setor competente, realizar o patrolamento e cascalhamento próximo a casa
do Sr. Gilberto Bueno de Oliveira, Estrada Municipal dos Moraes, n° 39.120, Bairro do Alegre,
Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;
223 – Determinar ao setor competente, para que realize estudos viabilizando a implantação do
atendimento de fisioterapia no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, aproximando o paciente
dos profissionais, minimizando as dificuldades de locomoção, tempo e recurso financeiro, do
Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;
224 – Interceder junto a SABESP, para que, caso seja concretizado seu projeto para coleta e
destinação de lixo na Região Metropolitana, inclua Salesópolis neste projeto e o inicie por este
município, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;
225 – Determinar ao setor competente, a realização de estudos visando a implantação de
lombadas ou outro tipo de redutor de velocidade, na altura dos Nºs 400, 506 e 622 da Rua
Expedicionário Benedito da Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Edney Campos dos
Santos;
226 – Determinar ao setor competente, a instalação de grade de segurança ou outra benfeitoria,
visando preservar a segurança dos munícipes ao longo do muro localizado na Rua Campos
Sales, altura do Nº 142, do Ver. Edney Campos dos Santos;
227 – Interceder junto ao DER, objetivando a instalação de guard rail na curva que dá acesso à
propriedade do Sr. Sanches, Estrada Salesópolis - Santa Branca, Bairro Paraitinguinha,
distando, aproximadamente, quatro quilômetros da EMEF Prof a. Sônia Maria da Fonseca, do
Ver. Sérgio dos Santos;
228 – Determinar ao setor competente, que realize diversas manutenções e benfeitorias, tais
como: roçagem e capinagem do mato no entorno da EMEF Antonio Alves de Alvarenga e
também na área interna, conserto da caixa acoplada para descarga no banheiro masculino,
identificar a origem das goteiras no banheiro masculino e refeitório, realizar a devida
manutenção e pintura de toda a escola, manutenção do parquinho, e pintar a faixa para jogos no
chão, dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Edilson Aparecido dos Santos
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Fl. 02

OFÍCIOS Nºs:
SMS Nº 144/2017 - da Secretaria Municipal de Saúde - Convidando esta Casa de Leis para a
Audiência Pública de Prestação de Contas da Saúde, referente ao Primeiro Quadrimestre de
2017, a realizar-se no dia vinte e dois de junho, às dez horas, nesta Casa de Leis;
PMA Nº 013/2017 - do Sr. Claudinei de Oliveira, organizador do Evento: “De Salesópolis para o
Mundo, Juntos pelo recorde mundial, força Tonheca”, Convidando esta Casa de Leis para
colaborar e prestigiar referido evento que se realizará no dia vinte e quatro de junho, das oito às
vinte e duas horas, na Praça Padre João Menendes.

