CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
17ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2017
PROJETOS RETIRADOS:
Projeto de Resolução nº 01/2017 – de autoria da Mesa Diretora da Câmara - Dispõe sobre a reforma administrativa no
quadro de pessoal da Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo e dá outras providências.
NOVOS PROJETOS DE LEI:
Nº 55/2017 – Do Poder Executivo – Dispõe sobre a regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito da política pública
de Assistência Social do Município de São Miguel Arcanjo.
Nº 56/2017 – Do Poder Executivo – Dispõe sobre a abertura de crédito adicional Especial no valor de R$ 103.858,00 (cento
e três mil oitocentos e cinquenta e oito reais), destinado a aquisição de mobiliários para as escolas de ensino fundamental.
ENCAMINHADOS À ASSESSORIA JURÍDICA E ÀS COMISSÕES PERMANENTES PARA OS PARECERES.
NOVOS PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
Nº 02/2017 – de autoria da Mesa Diretora da Câmara - Dispõe sobre devolução parcial de bem imóvel e doação de
mobiliário e acervo de livros que guarnecem a CASA DA CULTURA "Professora Diva Galvão Nogueira França" a
Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo.
ENCAMINHADOS À ASSESSORIA JURÍDICA E ÀS COMISSÕES PERMANENTES PARA OS PARECERES.
MOÇÕES:
Nº 19/2017 – JGSA
MOÇÃO DE APLAUSOS e CONGRATULAÇÕES ao Senhor VALDECIR DE SOUZA OLIVEIRA.
Nº 20/2017 – JGSA
MOÇÃO DE APLAUSOS e CONGRATULAÇÕES ao Senhor ELISEU LOPES ALVARENGA.
Nº 21/2017 - LCAB
MOÇÃO DE APLAUSOS e CONGRATULAÇÕES à CERVEJARIA CERVOGIA.
APROVADAS POR UNANIMIDADE E ENCAMINHADAS AOS INTERESSADOS
REQUERIMENTOS:
N.º 113/2017 – MRA
VOTOS DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento de ALEX LUIZ DA SILVA.
DEFERIDO EM VISTA DA NATUREZA DA MATÉRIA.
N.º 112/2017 – AP e ARS
Requer à Mesa que seja oficiada a DER-Itapetininga reivindicando respostas sobre alguns pedidos feitos, pessoalmente em
uma reunião com o Senhor Alfredo, que são os seguintes: Roçada do acostamento da SP 250, com inicio no trevo
Marchesin até a entrada do Bairro dos Hilários; Ampliação da ponte estreita que fica entre os Bairros Guararema e
Abaitinga; Recapeamento da SP-139.
N.º 114/2017 – LCBA
Requer ao Senhor Prefeito informações se a Administração Municipal tem conhecimento da construção de uma granja nas
proximidades da Escola Joaquim Nunes Vieira - Bairro do Retiro, bem como nas proximidades do Posto de Saúde, Igrejas e
Residências em geral e se o projeto de implantação encontra respaldo na legislação municipal e ou estadual.
N.º 115/2017 – LCAB
Requer do Senhor Prefeito, que seja fornecida cópia da Ata vigente para aquisição de pedras, bem como cópia dos pedidos
de compra do mês de abril e do mês de maio de 2017.
N.º 116/2017 – LCAB
Requer do Senhor Prefeito informações se há controle de entrada e saída de veículos na Garagem Municipal, bem como, se
excepcionalmente algum funcionário ou encarregado está autorizado a utilizar veículo público municipal para se deslocar
para a sua residência diariamente.
N.º 117/2017 – JGSA

Requer à Mesa que se oficie a Sabesp, para que informe qual o cronograma físico-financeiro e plano de execução da solução
efetiva do vazamento nos troncos coletores de esgoto nas Ruas Fadel Jabur e João Cereser, e qual o plano de ação e gestão
de despoluição da Lagoa do Guapé, pois a ausência da execução destas ações contribuiu para a continuidade deste passivo
ambiental, agravando a qualidade ambiental do parque municipal Luiz Balboni, da Lagoa do Guapé, e principalmente
comprometendo a Saúde Pública.
N.º 118/2017 – JGSA
Requer à Mesa, que se oficie o DER, para que informe se existe um Plano de Restauração e manutenção da Rodovia Nestor
Fogaça SP 250, Km 175, no trecho próximo ao Córrego do Pacinho, uma vez que devido ao processo erosivo e as fortes
chuvas bem como o intensivo tráfego de veículos pesados, o local vem apresentando um imenso risco de desabamento
colocando em risco a vida dos usuários da Rodovia, caso ocorra algum acidente com a não manutenção do local.
N.º 119/2017 – JGSA
Requer à Mesa, que se oficie a Cooperativa Agrícola, situada próxima à empresa Agro chá, se existe uma política ou
estratégia de recebimento e de coleta das embalagens usadas de agrotóxicos no município? Qual a posição da Cooperativa
em relação ao assunto? Quais as dificuldades para conclusão deste trabalho?
TODOS APROVADOS POR UNANIMIDADE E ENCAMINHADOS AOS SETORES COMPETENTES.
INDICAÇÕES:
N.º 118/2017 – JCG
Indica ao Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de junto ao setor competente viabilizar com urgência a construção de
uma ponte nova na Estrada do Bairro dos Paulo.
Nº 119/2017 – JCG
Indica ao Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de ser efetuado uma fiscalização mais ostensiva em relação às calçadas,
que se encontram em péssimas condições.
Nº 120/2017 – JCG
Indica ao Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de junto ao setor de transito, efetuar a pintura de guia e pintura para
demarcar a vaga onde se pode estacionar na Rua Gentil Camargo, nas proximidades da Escola Sadamita Ivassaki e na Rua
Laurindo Gomes Ferreira perto da quadra, no Bairro da Abaitinga.
Nº 121/2017 – LCAB
Indica ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade através do setor competente, realizar intervenção urgente na passagem
de água que cruza o Bairro Capela São Roque, uma vez que o córrego encontra-se assoreado e a tubulação insuficiente tem
causado transtornos, com correntes alagações nos períodos de chuvas.
Nº 122/2017 – JGSA
Indica ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade da Construção de um calçadão para passagem pública na Rua Cassiano
Vieira, trecho próximo ao Hospital Nipo Brasileiro, que liga a COHAB I a Vila São João, e Vila Carraro.
Nº 123/2017 – JGSA
Indica ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade de implantação de um Sistema de acesso a cadeirantes e portadores de
mobilidade reduzida (elevador) ao gabinete do Prefeito.
Nº 124/2017 – JGSA
Indica ao Senhor Prefeito Municipal, através do Departamento de Trânsito, a possibilidade de implantação lombo faixas em
frente às escolas e creches municipais para garantir a segurança dos alunos e suas famílias que transitam nos horários de
entrada e saída nas instituições educacionais.
Nº 125/2017 – JGSA
Indica ao Senhor Prefeito Municipal, através do Departamento de Meio Ambiente, a implantação de um viveiro municipal
de mudas nativas e ornamentais no espaço do CAPS, com a finalidade de realizar a manutenção e expansão das áreas verdes
e jardins do município, auxiliando no tratamento dos usuários da rede de saúde mental do município como uma prática
inclusiva e de educação ambiental.
Nº 126/2017 – JGSA
Indica ao Senhor Prefeito Municipal, através do Departamento de Saúde e Assistência Social, a possibilidade de aplicar
recursos previstos de forma a fortalecer ações conjuntas entre a rede de atenção psicossocial (R.A.P.S) e o sistema único de
assistência social, de forma que estes possam convergir numa política eficiente tanto para os usuários quanto aos técnicos
que atuam na rede.
ENCAMINHADOS AO PODER EXECUTIVO PARAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS.

