Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 02ª Sessão Ordinária – 09/02/2015

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº:
001 – Inclui os Parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º, e suprime o
Parágrafo Único do Artigo 63 da Resolução Nº 383/95 – Regimento Interno da Câmara
Municipal de Salesópolis, de autoria da Mesa Diretora e demais Vereadores
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
003 – Prestar informações acerca da mudança de cargos entre alguns auxiliares do Prefeito,
entre Secretários e Diretores Municipais, do Ver. Benedito Lélis Renó;
004 – Informar quantos são os cargos em comissão e quantas são as funções de confiança
existentes no Quadro de Empregos, Cargos e Funções da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Salesópolis, e quem são seus atuais ocupantes, do Ver. Benedito Lélis Renó;
005 – Prestar informações diversas acerca da frota municipal de veículos e encaminhar
documentos como prontuário de uso e guias de abastecimento, do Ver. Benedito Lélis Renó;
006 – Prestar informações diversas relativas ao agendamento com Médico Ortopedista, dos
Vers. Mário Barbosa Pinto e Francisco Marcelo de Morais Corrêa.
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
014 – Para que, utilizando das formas legais, contate a empresa que realizava o transporte de
passageiros da zona rural, ou outra empresa, a fim de manter o atendimento daquelas linhas e
implementar novas para atender outros bairros, do Ver. Edney Campos dos Santos;
015 – Determinar aos setores municipais competentes, com apoio e orientação da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, realizar Campanha para Uso Racional de Água, bem como adotar
mecanismos contra o desperdício, incentivando e orientando todas as repartições públicas
municipais, estaduais e população em geral, do Ver. Paulo Arouca Sobreira;
016 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar a limpeza da Rua São Sebastião,
Bairro Fartura, desde o Supermercado Okamura até a EMEF Professora Maria de Lourdes
Gonçalves de Toledo, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
017 – Adotar as providências necessárias para a construção de um Canil na área de
propriedade pública localizada no Bairro Padre José, bem como contrate trabalhadores do
próprio bairro para tal obra, do Ver. Sérgio dos Santos;
018 – Estudar a possibilidade de implantar um radar eletrônico na Avenida Professor Adhemar
Bolina, em frente a Galeria Salesópolis, do Ver. Sérgio dos Santos;
019 – Determinar o conserto da cobertura do Ponto de Táxi localizado ao lado do Banco
Bradesco, do Ver. Sérgio dos Santos;
020 – Patrolar e colocar material na Estrada do Bracaiá e Ramal que dá acesso à propriedade
do Sr. Valdir Nogaroto, do Ver. Sérgio dos Santos;
021 – Determinar ao setor competente, realizar a castração dos cães que andam soltos e sem
dono pelas ruas da cidade, bem como designar funcionário que já atua no Setor Municipal de
Zoonose para tratar dos cães e gatos sob a responsabilidade do Poder Público Municipal, do
Ver. Sérgio dos Santos;
022 – Iniciar uma discussão com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – Sabesp, a fim de atender a comunidade do Bairro da Grama, convidando este
subscritor a participar das reuniões agendadas para este fim, do Ver. Claudinei José de
Oliveira;
023 – Interceder junto à empresa responsável pela telefonia fixa e internet desta Estância
Turística de Salesópolis, solicitando-lhe atender o Bairro da Grama com a implantação deste
serviço público de comunicação, do Ver. Claudinei José de Oliveira.

