Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 7ª Sessão Ordinária – 27/03/2017

OFÍCIO do Poder Executivo Nº:
035/2017 - Encaminhando informações adicionais ao Projeto de Lei Nº 002/17, relativas a
impostos e taxas pagas e recebidas da Sabesp.
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
067 – Prestar informações e enviar documentos acerca dos aprovados para o cargo de Auxiliar
de Serviços Gerais e de Operador de Trator Agrícola, no Processo Seletivo nº 01/2017 do
Consórcio Três Rios, como: se todos foram convocados ou não, qual a data prevista para a
convocação destes, o setor que estão ou serão alocados cada um, do Ver. Cláudio do Prado
Moraes;
068 – Interceder junto DER- Departamento de Estrada e Rodagem, objetivando informações
acerca do motivo pelo qual suspendeu temporário ou definitivamente, os serviços de guincho de
carros quebrados e acidentados na Rodovia Mogi-Salesópolis (SP-88), dos Vers. Mário Barbosa
Pinto e Edilson Aparecido dos Santos;
069 – Informar se há estudo para reformulação da malha viária urbana neste ano, também se foi
estudada a alternativa de incentivar os proprietários de terrenos baldios da área central, a
transformá-los em estacionamento particular, ou ainda e melhor, da Prefeitura Municipal explorálos como estacionamento público em troca da isenção do IPTU, ou cobrança de IPTU
progressivo para que referidos terrenos sejam utilizados para os devidos fins, do Ver. Rodolfo
Rodrigues Marcondes; e
070 – Prestar informações relacionadas em cinco itens, referente ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, como frequência e quantidade de produtos solicitados pela
Prefeitura Municipal dos agricultores conveniados, entre outros, do Ver. Rodolfo Rodrigues
Marcondes.

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
071 – Determinar ao setor competente, elaborar e/ou adequar projetos já preparados e cadastrar
o município de Salesópolis no SICONV, dentro do prazo, a fim de atender os mais diversos
setores de nossa Estância Turística, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
082 – Determinar ao Setor de Obras, a manutenção da Estrada da Barra, próximo ao sítio do
Senhor João Jacinto, no Bairro da Barra, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
083 – Analisar junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos e ao Consórcio Três Rios, a viabilidade
legal para que, os próximos processos seletivos do referido consórcio, sejam isentos da
cobrança da taxa de inscrição, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
084 – Interceder junto à SABESP, objetivando providências sobre um vazamento de esgoto em
uma boca de lobo, localizada na altura do nº. 8 da Rua Expedicionário José Francisco de Melo,
dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Edilson Aparecido dos Santos;
085 – Determinar ao departamento competente, a realização de um estudo visando a
recolocação do abrigo de ônibus retirado do Km 79,5 da Estrada Alfredo Rolim de Moura,
sentido Salesópolis-Mogi, próximo à entrada da Estrada Municipal do Bologna, do Ver. Paulo
Cézar Monteiro e outros;
086 – Elaborar um projeto de lei concedendo 50% (cinquenta por cento) da receita recolhida dos
barraqueiros da “Feira de Quinta de Mês” ao Fundo Social e, também, a transferência, se
possível, do Fundo Social aos prédios da Assistência Social ou CRAS, dos Vers. Sérgio dos
Santos e Edson Lopes Cerqueira;
087 – Viabilizar junto aos setores competentes, a reativação da cantina localizada no CEREBEF,
revertendo a receita arrecadada para o Fundo Social, dos Vers. Sérgio dos Santos e Edson
Lopes Cerqueira;
088 – Realizar um estudo junto a setores competentes, objetivando a elaboração de projeto para
construção de calçamento com bloquete, nas ruas Ramal Pedro Rodrigues de Camargo Neto e
João Batista de Melo Franco, do Ver. Sérgio dos Santos;
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089 – Determinar à Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, a elaboração de projetos de cunho
social, esportivo e de lazer, voltados aos jovens e adolescentes, nos Bairros Bragança, Fartura e
Totozinho Cardoso, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;
090 – Determinar à Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, a realização de estudos para a
implantação de campeonatos de futebol, divididos em Copa Cipó, Copa Bragança, Campeonato
Municipal e Campeonato Inter-Bairros, todos na categoria adulta, e adequá-los ao calendário
esportivo do Município de Salesópolis, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;
091 – Interceder junto ao DER e Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando estudos e
adoção de medidas urgentes para minimizar os riscos do KM 102,5 da Rodovia Alfredo Rolim de
Moura, e garantir maior seguranças às famílias circunvizinhas, sugerimos para tanto o corte do
barranco e consequente deslocamento do poste nº. 1618, existente no local, do Ver. Edson
Lopes Cerqueira;
092 – Determinar ao setor competente, a retirada da placa fixada na calçada em frente ao nº. 46
da Avenida Victor Wuo, onde se localiza a Base de Plantão da Bandeirante Energias do Brasil,
do Ver. Edson Lopes Cerqueira;
093 – Determinar ao setor competente, a transferência das lixeiras, atualmente instaladas em
frente ao prédio da Unidade Básica de Saúde da área central, para sua lateral, em frente aos
fundos da Igreja Matriz e, no local atual das lixeiras, construir bancos de alvenaria, do Ver.
Edson Lopes Cerqueira;
094 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de
uma luminária, na altura da Chácara nº. 951 da Rodovia Professor Rolim de Moura (SP-088),
Bairro do Chá, Município de Salesópolis - NR Medidor 13642103, roteiro de leitura
R04SA01M00235, do Ver. Mário Barbosa Pinto; e
095 – Adotar as providências necessárias à criação do Conselho Municipal da Juventude neste
município, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes.
PARECER CFO Nº 006/17 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de
Salesópolis, relativo ao mês de Fevereiro/2017.
COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a liberação de recurso financeiro:
- no valor de R$ 6.012,00 para o PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Médio - emitido em 08
de Março/2017.
- no valor de R$ 12.061,74 referente a Primeira Parcela do PNATE, emitido em 08 de
Março/2017.

