Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 9ª Sessão Ordinária – 10/04/2017

PROJETO DE LEI Nº:
004 – Autoriza o Centro de Controle de Zoonoses a disponibilizar online os cadastros dos
animais disponíveis para adoção no município da Estância Turística de Salesópolis, de autoria
do Ver. Mário Barbosa Pinto.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº:
002 - Fixa o percentual mínimo dos Cargos em Comissão a serem preenchidos por servidores
públicos de carreira em relação à estrutura da Administração do Poder Legislativo da Estância
Turística de Salesópolis, de autoria da Mesa Diretora.

OFÍCIO do Poder Executivo Nº:
034 – Encaminhando a relação das Rescisões e Nomeações realizadas pela Municipalidade
entre Junho/2016 e Março/2017.

REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
077 – Informar quantos e quais são os policiais militares que recebem o pró-labore da Prefeitura
Municipal, e se os recursos das multas são destinados ao Estado ou a este Município, do Ver.
Sérgio dos Santos;
078 – Prestar informações que relacionam em seis itens acerca dos Motoristas Municipais
qualificados para o transporte escolar, e adotar as providências necessárias a fim de evitar
novos problemas devido à falta destes motoristas, conforme ocorrido no dia 04/04/2017, em
excursão da E.M.E.F. Ernesto Ardachnikoff, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros;
079 – Informar quais medidas serão adotadas, para atender o Grupo de Homens que se
concentra nos arredores do Espaço Cultural Dita Parente, mais especificamente na Travessa do
Mercado, com aparência e comportamento de serem todos dependentes de álcool, quais
secretarias municipais estarão envolvidas, além da Secretaria Municipal de Assistência Social, o
valor mensal aplicado para este fim e se haverá outras fontes de recurso, do Ver. Rodolfo
Rodrigues Marcondes;
080 – Prestar informações que se relacionam em quatro itens, em relação ao processo licitatório
para construção do prédio que abrigará a Creche no Bairro Fartura, e informar a quantidade de
crianças que estão na lista de espera para matrícula nas creches e escolas de educação infantil
deste município, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
081 – Interceder junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, objetivando o
esclarecimento da atual situação do contrato de prestação de serviço do transporte escolar
estadual de Salesópolis, que se relacionam em oito itens, do Ver. Cláudio do Prado Moraes e
outros.

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
127 – Determinar ao setor competente, que realize uma pesquisa ou mesmo uma reunião junto
aos produtores de produtos artesanais, propondo a realização de uma Feira Mensal dos
Produtores Salesopolenses, no Mercado Municipal e seus arredores, do Ver. Paulo Cézar
Monteiro;
128 – Oficializar à E.B.C.T., a expansão do território urbano de Salesópolis, bem como solicitar a
também expansão do atendimento aos novos bairros urbanos, como o Bairro da Grama, do Ver.
Rodolfo Rodrigues Marcondes;
129 – Determinar ao setor competente, adotar as providências necessárias objetivando a
manutenção e limpeza da praça pública do Bairro Totozinho Cardoso, bem como, nas
imediações da quadra esportiva, e retirada da placa informativa, referindo-se a obra de
pavimentação executada na Rua Benedito Amaro, no mesmo bairro, do Ver. Edney Campos dos
Santos;
130 – Transformar em Projeto de Lei, o anteprojeto que encaminha em anexo, instituindo no
Município, o Programa “Farmácia Solidária – Doar é o melhor remédio”, do Ver. Mário Barbosa
Pinto.
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COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a liberação de recurso financeiro:
- no valor de R$ 91.321,05, referente a 2ª Quota do FNDE;
- para Alimentação Escolar:
- no valor de R$ 2.760,60 para Creche;
- no valor de R$ 4.388,40 para Pré-Escola;
- no valor de R$ 16.977,60 para Ensino Fundamental.
COMUNICADO da SABESP, sobre Exposição Móvel – “Somos Todos Água”, cuja carreta
com recursos audiovisuais, cinema de imersão total, mini-laboratório, área de jogos interativos e
realidade virtual, estará em Salesópolis, nos dias quinze e dezesseis de abril, das oito às
dezessete horas, em frente a Igreja Matriz.

