Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 11ª Sessão Ordinária – 27/04/2015

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº:
002 – Dá nova redação ao Par. 4º do Art. 1º da Resolução 430/04 – Dispõe sobre a Medalha
do Mérito “Parceiros da Estância Turística de Salesópolis, e revoga o Par. 3º do Art. 1º desta
mesma Resolução, de autoria do Poder Legislativo.
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
053 – Prestar as informações abaixo, acerca da cobertura da quadra da EMEF Mestra
Henriqueta: 1) Qual é a situação atual do cadastramento no PAC-2 e SIMEC, 2) Caso tenha
sido aprovado o referido cadastro, qual a previsão para o início das obras, 3) Caso
contrário, informar o motivo da não aceitação do cadastro e disponibilização do recurso federal
para a municipalidade, e 4) O que a Secretaria Municipal de Educação vem fazendo para
que referida escola possa receber a cobertura de sua quadra e se está apoiando e
acompanhando a liberação deste recurso, do Ver. Cristian Luiz Candelária;
054 – Prestar as informações que relaciona em cinco itens, acerca de recursos liberados pelo
FUMEFI para a Rua Sebastião Soares Leite, e de uma emenda consignada, do Deputado
Federal Arnaldo Faria de Sá, para seu asfaltamento, do Ver. Cristian Luiz Candelária.
REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal Nº:
055 – 1) Encaminhar ofício a todos os Deputados Estaduais, solicitando intercessão junto à
Casa Civil, para que esta envie à ALESP, o anteprojeto da Lei Específica e envidem esforços
para sua tramitação em regime de urgência, 2) Solicitar ao Prefeito Municipal incentivar os
Prefeitos da Região do Alto Tietê a também cobrarem referidos Deputados a se empenharem
na urgência e, 3) Encaminhar ofício de agradecimento pelo apoio e empenho do Prefeito de
Embu das Artes – ex-Presidente do Comitê de Bacias do Alto Tietê, na condução e todo o
processo, do Ver. Claudinei José de Oliveira
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
072 – Adotar providências urgentes, visando o incentivo à Campanha de Vacinação contra
Brucelose no município, do Ver. Cristian Luiz Candelária;
073 – Adotar providências urgentes, visando a limpeza da calçada e da Rua Santa Rita de
Cássia, próxima à Seção de Obras Municipal, do Ver. Cristian Luiz Candelária;
074 – Atender o abaixo-assinado que encaminha em anexo, dos moradores da Rua Pedro
Eugênio Bueno, Bairro Totozinho Cardoso, para nivelamento e demais melhorias que tornem
aquela via pública transitável, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
075 – Determinar a elaboração de projetos para canalização do Córrego do Ribeirão das Antas,
na Rua XV de Novembro, em frente ao antigo Entreposto de Lei Paulista, do Ver. Sérgio dos
Santos;
076 – Reunir-se com o Secretário de Saúde Estadual e Diretoria Regional de Saúde, expondolhes a situação das gestantes de Salesópolis e sensibilizando-os, a fim de solucionarem o
problema que enfrentam, inicialmente e com urgência, definindo um hospital regional de
referência e, seguidamente, adotando medidas para a retomada das internações e pequenas
cirurgias que já eram realizadas na Santa Casa local, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
077 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza nas margens da Estrada Santa Cruz
das Palmeiras, acesso para os Bairros do Barro Amarelo e Ribeirão do Pote, bem como
determine seu patrolamento e cascalhamento, do Ver. Paulo Arouca Sobreira;
078 – Autorizar o setor competente fazer a terraplenagem gratuita em terrenos de propriedade
de pessoas que realmente não tenham condições de pagar por este serviço público municipal,
bem como que a terra retirada seja utilizada para melhoria das estradas rurais ou de terreno da
Municipalidade, do Ver. Sérgio dos Santos;
079 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar os consertos que se fazem necessários
no Abrigo do Ponto de Táxi localizado ao lado do Banco Bradesco, bem como seja identificado
o responsável pelos danos, solicitando o ressarcimento dos prejuízos ao cofre público
municipal, do Ver. Sérgio dos Santos.
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PARECER CFO Nº 009/15 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de
Salesópolis, relativo ao mês de Março – 2015.

COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro:
do Ministério da Educação:
– nos valores de R$ 13.130,47 e de R$ 4.643,53 para o PNATE – competência 04/2015.
para Alimentação Escolar:
– no valor de R$ 15.210,00 para Ensino Fundamental – competência 04/2015;
– no valor de R$ 5.142,00 para Ensino Médio – competência 04/2015;
– no valor de R$ 3.400,00 para Pré-Escola – competência 04/2015;
– no valor de R$ 2.000,00 para Creche – competência 04/2015;
– no valor de R$ 348,00 para EJA – Ensino Jovem Adulto – competência 04/2015;
– no valor de R$ 310,00 para AEE – Atendimento Educacional Especializado – competência
04/2015;
CONVITES:
– da Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade – para a Audiência Pública, em que será
discutida a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - exercício de 2016 e, apresentação
do cumprimento das metas fiscais do Terceiro Quadrimestre de 2014, a realizar-se no dia vinte
e oito de abril, a partir das quatorze horas, na Câmara Municipal de Salesópolis;
– da Juíza de Direito - Diretora do Fórum Distrital de Salesópolis, Dra. Bárbara Syuffi Montes para a comemoração ao Dia do Patrono, com homenagem ao Juiz Messias José de Melo
Souza, a realizar-se no dia vinte e nove de abril, às quatorze horas, nesta Casa de Leis.

Matéria prevista para a ORDEM DO DIA da 11ª Sessão Ordinária – 27/04/2015

PRIMEIRA Discussão e Votação:
- PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/15 – Dá nova redação à nomenclatura da Seção
V, aos Arts. 40, 68 e 70, ao caput do Art. 68, assim como aos Parágrafos 1º e 2º também do
Art.68, todos da LOM, e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora e demais
Vereadores da Câmara Municipal.

