Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 13ª Sessão Ordinária – 11/05/2015

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº:
003 – Dá nova redação ao Artigo 98 e parágrafos únicos dos Artigos 71 e 237 da Resolução
383/95 – Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, e dá
outras providências, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis; e
004 – Dá nova redação aos Artigos 11,12,13 e 14, e aos Parágrafos 2º e 3º do Artigo 16 da
Resolução Nº 420/02 – Código de Ética e Decoro Parlamentar, de autoria da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Salesópolis.
REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nº:
057 – Prestar informações que relaciona em dez itens, acerca da Corrida de São José,
encaminhando as respostas, separadamente, por ano de 2013, 2014 e 2015, do Ver. Francisco
Marcelo de Morais Corrêa;
058 – Prestar informações que relaciona em doze itens, acerca da intervenção na Santa Casa
de Misericórdia Frederico Ozanan, do Ver. Benedito Lélis Renó.
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
084 – Determinar ao setor competente a realização de manutenção e reposição asfáltica onde
houver necessidade, nos trechos pavimentados da Estrada da Petrobrás, do Ver. Edney
Campos dos Santos e outros;
085 – Determinar ao setor competente, realizar a devida regulamentação de trânsito nos
arredores da EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, especialmente, nos horários de
entrada e saída de alunos, com todas as sinalizações pertinentes à área escolar, bem como, a
orientação e fiscalização contínua do cumprimento da legislação vigente, do Ver. Edney
Campos dos Santos e outros;
086 – Determinar à Secretaria Municipal de Saúde, de Educação e de Obras, se unirem para
ampliar a Campanha contra a Dengue, dando maior destaque na imprensa local, bem como
utilizando-se de carro de som, e ainda realizando a pulverização química própria para extinção
do mosquito causador, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
087 – Determinar à secretaria e diretoria municipal competente, levantar as melhores
alternativas de divulgação do CAR – Cadastro Ambiental Rural, para atingir a totalidade dos
proprietários rurais, bem como levantar o número de funcionários necessários para realizar
este cadastro e, se for o caso, reivindicar o deslocamento de funcionários de outros setores
para contribuir no cadastramento que deve ser agendado previamente, do Ver. Claudinei José
de Oliveira;
088 – Determinar a elaboração, divulgação e distribuição aos Vereadores, de um Cronograma
de manutenção e conservação das estradas rurais, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e
089 – Adotar providências visando a limpeza da Rua José Candelária, Bairro Bela Vista, do
Ver. Cristian Luiz Candelária.
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº:
003 – Ao Ilmo. Senhor José Pinto da Silva Filho, pelos relevantes serviços prestados ao
município da Estância Turística de Salesópolis, de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó.
OFÍCIO Nº:
200 – da Casa Civil - Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento-FUMEFI –
comunicando que foi autorizado crédito, no valor de R$ 247.593,23, à Prefeitura Municipal de
Salesópolis, para pavimentação e recapeamento em diversas vias deste município, porém
vinculado ao cumprimento de obrigações que relaciona, relativas às duas primeiras medições.
COMUNICADO sobre a liberação de recurso financeiro:
do Ministério da Educação:
– no valor de R$ 82.620,41 relativo à 3ª quota do FNDE – competência 04/2015.
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Discussão e Votação:
- PROJETO DE LEI Nº 001/15 (Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos, convênios ou
quaisquer outros tipos de ajustes necessários com o Estado de São Paulo, ARSESP e a
SABESP, para as finalidades e nas condições que especifica e dá outras providências), de
autoria do Poder Executivo.

