Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 29ª Sessão Ordinária – 09/10/2017

OFÍCIO do Poder Executivo Nº:
768 – Informando sobre a mudança de endereço das Secretarias Municipais:
- junto ao Fundo Social - estão as Secretarias de Obras e Planejamento;
Desenvolvimento, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária; Copel;
Convênios e Banco do Povo,
- no Portal Artístico - está a de Turismo, Cultura e Esportes; e
- na Rodoviária - a JARI.

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
198 – Prestar informações que se relacionam em quatro itens, acerca da paralisação da obra na
Estada do Serrote, através do Programa Melhor Caminho, do Ver. Paulo Cézar Monteiro;
199 – Informar se está atualizada e arquivada na Prefeitura Municipal toda a documentação
necessária à prestação do serviço da nova empresa que assumiu o transporte escolar municipal,
inclusive as certidões, cursos de monitores, credencial dos motoristas, vistoria do DETRAN e
laudo de pericia do tacógrafo aprovado pelo Inmetro, bem como informar qual a periodicidade
em que será revista a atualização da documentação, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;
200 – Prestar informações que se relacionam em nove itens, acerca da atual empresa prestador
do serviço de transporte escolar municipal, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros.

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
332 – Determinar aos setores competentes, realizar as seguintes ações: manutenção da rede
elétrica e vedação da abertura dos postes sem tampas no Portal Artístico, conforme fotos
anexas, tratamento periódico da água de todas as fontes da cidade, e instalação de um
bebedouro no Portal Artístico, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros;
333 – Determinar às Secretarias de Assuntos Jurídicos e de Finanças e Contabilidade, estudar a
viabilidade da celebração de Termo de Convênio com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), para delegar ao município as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de
créditos tributários, e de cobranças, relativas ao imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), permitindo que a Prefeitura local incremente sua arrecadação, do Ver. Rodolfo Rodrigues
Marcondes e outros;
334 – Determinar ao setor competente, que destine o espaço denominado de “Avenida Nova”
como estacionamento público gratuito, nos dias de “Feira de Quinta de Mês”, cuja entrada e
saída sejam próximas ao Posto Ipiranga, bem como seja realizada a devida pintura, instalação
de placas de sinalização e, se possível, incumbir dois funcionários do Consórcio Três Rios para
organizar a circulação de veículos neste estacionamento, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
335 – Determinar ao órgão competente, elaborar um estudo para construção e afixação de
molduras, em tamanho real, de dois metros de altura por três metros de comprimento, nos
pontos turísticos desta cidade, com o nome da cidade escrito na própria moldura e uma frase do
tipo: “Visitando Salesópolis, Berço do Rio Tietê” e o nome do ponto turístico como: “Usina
Parque”, conforme foto modelo em anexo, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;
336 – Determinar aos setores competentes, que estudem a possibilidade de firmar convênio ou
concessão de serviços com associações, ONGS ou empresas privadas, objetivando a
implantação de uma creche no Distrito de Nossa do Remédio, utilizando o prédio já construído
para este fim, do Ver. Paulo Cézar Monteiro;
337 – Manter no local tradicional, a próxima “Feira de Quinta de Mês” do dia 02 de Novembro,
sendo movidas somente as barracas dos arredores da Praça da Matriz, do Ver. Cláudio do
Prado Moraes e outros;
338 – Oficiar ao D.E.R., para que proceda a supressão e /ou poda, das árvores de eucalipto, que
se encontram às margens da Rodovia Alfredo Rolim de Moura (SP-88) na altura do Km 79 +
300m, em uma curva acentuada e, caso não seja competência deste órgão, notificar o
proprietário do imóvel para providenciar a poda, do Ver. Nilson Satolu Imamura e;
339 – Determinar ao setor competente, tomar as devidas providências para evitar a aglomeração
de pombos nos beirais dos telhados do Centro Cultural Dita Parente, na área central, e do Posto
de Saúde do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros.

PARECER CFO N° 028/17 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de
Salesópolis, relativo ao mês de Agosto/17.

