Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 27ª Sessão Ordinária – 25/09/2017

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
186 – Informar se existe um projeto de mobilidade urbana para o município e, em caso positivo,
encaminhá-lo a esta Casa de Leis, em caso negativo, esclarecer se há possibilidade da
realização deste projeto e a data prevista para iniciá-lo, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes e
outros;
187 – Prestar informações que se relacionam em três itens, acerca da existência de um
Programa de Educação Ambiental do município, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
188 – Envidar esforços junto a Empresa Fíbria Celulose S/A para agendar uma reunião a fim de
discutir a possibilidade de doação de BGS – Brita Graduada Simples para aplicação em toda a
extensão rural da cidade, bem como encaminhando ofício direto ao Engenheiro Éder Ferreira
daquela empresa, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;
189 – Esclarecer os motivos pelos quais ainda não foi agendada a reunião com o responsável
pelo DER, conforme mencionado na Indicação 279/17 deste subscritor, e quando pretende
agendá-la, do Ver. Sérgio dos Santos;
190 – Informar o motivo do atraso com a liberação dos créditos no Cartão Alimentação – BIQ,
dos funcionários da Prefeitura Municipal, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues e Mário
Barbosa Pinto;
191 – Informar o motivo pelo qual somente são publicadas as atas das reuniões do Conselho
Municipal do Idoso no site da Prefeitura Municipal, enquanto as dos demais conselhos não são,
do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; e
192 – Determinar ao setor competente, esclarecer acerca da liberação ou previsão de verbas
pelo Governo Estadual, através de Emendas Parlamentares, destinadas a melhoria da Santa
Casa local, do Ver. Claudinei José de Oliveira.

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
313 – Determinar ao setor competente ou interceder junto a SABESP – Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que faça a drenagem pluvial da Rua
Sebastião Soares Leite, Bairro Fartura, bem como sua pavimentação com massa asfáltica e
construção de calçadas, respeitando a norma ABNT NBR 9.050/15, e demais regras
pertinentes, do Ver. Sérgio dos Santos;
314 – Adotar as providências necessárias à suspensão do Decreto que cedeu o prédio da
Escola Municipal do Bairro Pico Agudo a terceiros, repassando a cessão à Associação daquele
bairro, do Ver. Sérgio dos Santos;
315 – Determinar um levantamento dos funcionários da Administração Municipal que pagam
aluguel, propondo-lhes a zeladoria e moradia nas escolas rurais desativadas, do Ver. Sérgio dos
Santos;
316 – Envidar esforços junto ao DAEE, solicitando-lhes adotar medidas para evitar que os
cavalos que permanecem na área da represa do Rio Paraitinga, circulem pela rodovia, seja
cercando o local ou proibindo a soltura de animais naqueles espaços, evitando novos acidentes
e assim atendendo solicitação dos moradores do Bairro do Paraitinguinha e demais usuários
daquela rodovia, do Ver. Sérgio dos Santos;
317 – Determinar ao setor competente, transformar duas vagas de estacionamento comum para
estacionamento específico aos idosos, nos arredores da Praça da Matriz, sendo uma próxima ao
Banco Santander e outra, próxima a entrada do Escritório Paroquial São José, realizando a
devida pintura de identificação, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
318 – Determinar ao setor competente, adotar as medidas necessárias para incluir a contratação
de um conserveiro rural para cada bairro rural, ou empresa do ramo de conservação e melhoria
de estradas rurais, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias e, na sequência,
efetivar estas contratações, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
319 – Estudar a possibilidade de transferir a instalação da “Academia ao ar Livre” consignada
através de Emenda do Deputado Estadual André Luiz do Prado para o Bairro Totozinho
Cardoso, a alguma área pública do Bairro do Fartura, pois, aquele bairro já a receberá através
de recurso do DADE, do Ver. Edney Campos dos Santos;
320 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza e a roçagem do mato de todas as
Escolas Rurais Municipais, do Ver. Sérgio dos Santos; e
321 – Recomendar ao setor competente, proceder a manutenção das duas grades de proteção
da “boca de lobo”, localizada próximo ao imóvel n° 80, da Rua Expedicionário Abílio dos Passos,
esquina com a Rua XV de Novembro, Centro, Salesópolis, do Ver. Nilson Satolu Imamura.
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OFÍCIOS Nºs:
044 – da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, convidando para Audiência Pública de
apresentação da LOA 2018, conforme Inciso 4º, Artigo 9º da LRF – Lei de Responsabilidade
Fiscal, a realizar-se no dia 26 de setembro, a partir das 15 horas, na Câmara Municipal;
008 – da SABESP, encaminhando informações relevantes para a montagem e consecução das
peças orçamentárias e, solicitando a esta Casa Legislativa, que considere estas informações
quando dos exames dos valores orçamentários e financeiros do município e da avaliação da sua
gestão fiscal.

