Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 06ª Sessão Ordinária – 26/03/2018

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/18 (Concede Medalha do Mérito
“Parceiro da Estância Turística de Salesópolis” ao GRUPO REGIONAL DA SAUDADE)
do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
061 – Prestar informações relacionadas em quatro itens referente a cobrança de taxa
para deliberação de energia elétrica, pequenas reformas e poda de árvores, incluindo a
Lei Municipal que regulamenta essa cobrança, prazo de resposta, quantidade de
requerimentos protocolados nos últimos três meses e procedimento, no caso de
negativa do requerimento, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
062 – Prestar informações relacionadas em seis itens acerca das obras públicas em
andamento ou paralisadas, enviar documentos individualizados por obra, relatório
financeiro e da fiscalização, entre outras, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
063 – Informar por que não realizou o desfile cívico em comemoração ao Aniversário de
nossa cidade, com a participação das escolas municipais e estaduais, do Ver. Mario
Barbosa Pinto e outros:
064 – Responder a três questionamentos, sobre o pedido de poda de vegetação ao
longo de várias estradas, encaminhado através da Indicação Nº 022/16, do mesmo
autor, do Ver. Edney Campos dos Santos;

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
083 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção da Estrada do Ouro
Branco, próximo a propriedade do “Sr. Mané Faria”, do Ver. Nilson Satolu Imamura;
084 – Interceder junto ao COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, objetivando a
aplicação do recurso liberado do contigenciamento do Turismo – DADE 2018, na
aquisição de uma estátua de SÃO JOSE, tamanho natural, a ser colocada no Mirante da
Torre, bem como na infraestrutura daquele local, do Ver. Sergio dos Santos;
085 – Determinar ao setor competente, executar a manutenção ou reconstruir a ponte no
Bairro da Pedra Branca, próxima a antiga Escola e a Comunidade Santo Antonio, do
Ver. Claudio do Prado Moraes;
086 – Determinar ao setor competente, patrolar toda Estrada da Petrobras, até as
proximidades da casa do Sr. Adão, do Ver. Claudio do Prado Moraes;
087 – Determinar ao Secretário Municipal de Obras e Planejamento, vistoriar a EMEI
Professora Maria Aparecida Freire de Faria, fazer um levantamento das obras
necessárias à manutenção do prédio, elaborar um orçamento e, junto às Secretárias
Municipais de Educação e de Finanças, definam, como e quanto do recurso do FUNDEB
poderá ser aplicado para este fim, ou ainda, outra fonte legal e viável para referidas
obras, do Ver. Paulo César Monteiro;
088 – Determinar ao órgão competente, do Distrito de Nossa Senhora do Remédio,
realizar o corte da grama e a limpeza do Centro Comunitário da Vila Bragança, para a
Páscoa Encantada, que acontecerá no dia 31 de Março e ainda que, no dia do evento,
seja interditada e sinalizada a Travessa Licínio Cardoso do Nascimento, nas
proximidades do local e do Depósito de Gás, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos;
089 – Determinar ao setor competente, analisar a possibilidade de construir um muro em
torno do Abrigo Provisório de Menores, localizado no Jardim Nídia, do Ver. Cláudio do
Prado Moraes;
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:

090 – Determinar ao setor competente, ou diretamente ao Setor de Obras, para que faça
uma diligência nas estradas rurais, a fim de tomar providências, priorizando as Estradas
dos Bairros que estão em pior situação, como por exemplo: Estrada do Ribeirão do Pote,
Estrada da Roseira, sentido Bairro Padre José, e Estrada da Pedra Rajada, dos Vers.
Mario Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues;
091 – Estudar junto aos funcionários públicos municipais, um convênio a ser firmado
com a Empresa Farma Conde, visando possibilitar aquisição de medicamentos e outros
produtos com descontos, dos Vers. Mario Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues;
092 – Determinar ao setor competente, providenciar meio de transporte aos atletas nos
futuros Campeonatos de Jiu-Jitsu, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
093 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção no banheiro da UBS do
Distrito de Nossa Senhora do Remédio, interditado por falta de reparo na válvula, do
Ver. Edilson Aparecido dos Santos;
094 – Colocar cascalho e passar a máquina na Estrada da Nascente, nos trechos que
se encontram mais danificados, e análise a possibilidade de troca da primeira ponte,
próximo ao Restaurante Duplo M, por uma ponte mais larga, para a passagem segura
dos ônibus, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes.

BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente
ao mês de Fevereiro/2018.
CONVITE da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, para Sessão Solene de entrega do Título
Honorífico de Cidadão Mogiano ao Sr. Josemir Barbosa de Moraes – Miro, dia 6 de Abril de
2018, às 20 horas.

Matéria prevista para a ORDEM DO DIA da 06ª Sessão Ordinária – 26/03/2018

Primeira e Única Discussão e Votação:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/18 (Suprime o Parágrafo 1° do Art. 11 da
Resolução N° 420, de 5 de novembro de 2002 – Código de Ética e Decoro Parlamentar
da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências) de
autoria da Mesa Diretora
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/18 (Dispõe sobre doação de veículo ao Poder
Executivo Municipal da Estância Turística de Salesópolis) de autoria da Mesa Diretora
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/18 ((Dispõe sobre a constituição de
uma CEI – Comissão Especial de Inquérito, e dá outras providências), DE AUTORIA DA
MESA DIRETORA

