Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 21ª Sessão Ordinária – 03/08/2015

OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs:
387 – Encaminhando os Contratos e Atas de Registros, realizados pela COPEL – Comissão
Permanente de Licitações, no exercício de 2014, através de mídia digital;
390 – Prestando informações acerca da situação do PROLOP.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs:
005 – Dispõe sobre a doação de veículo ao Poder Executivo Municipal da Estância Turística de
Salesópolis, de autoria da Mesa Diretora;
006 – Dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei Federal Nº 12.527, de 18 de
Novembro de 2011, no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, de
autoria da Mesa Diretora;,

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
075 – Prestar informações sobre os postes metálicos instalados no canteiro central da
Avenida Prefeito Antonio de Camargo Primo: a) Qual o critério técnico adotado para tal
instalação, b) Houve estudos para esta implantação, c) Houve estudo técnico acerca da
altura dos postes metálicos, d) Há ciência e/ou anuência da Empresa Bandeirante sobre a
instalação dos postes metálicos, Juntar cópia de eventual estudo e anuência se
existentes, do Ver. Benedito Lélis Renó;
076 – Prestar informações acerca da denúncia relativa ao transporte de estudantes: a)
Em que consistiu a denúncia, b) Houve apuração das irregularidades denunciadas, c)
Quais as providências tomadas, do Ver. Benedito Lélis Renó.
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
129 – Adotar providências legais, proibindo o estacionamento de caminhões na Avenida Pedro
Rodrigues de Camargo Neto, entre as Ruas Pedro Rodrigues de Camargo e Antonio Rodrigues
Lopes, do Ver. Cristian Luiz Candelária;
130 – Interceder junto à concessionária de energia elétrica local, solicitando a retirada dos
postes afixados no leito da Estrada da Barra, bem como realize uma avaliação acerca da
situação dos postes de madeira daquela estrada, entregando laudo desta vistoria, do Ver.
Claudinei José de Oliveira;
131 – Estudar junto aos setores competentes, uma forma de campanha junto aos proprietários
de sítios e chácaras deste município, para transferirem seus veículos para Salesópolis,
contribuindo com o aumento da receita municipal, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
132 – Determinar ao setor competente, que realize estudos e identifique a viabilidade de
remanejamento dos pontos de iluminação pública ao longo da Avenida Osaka, para vias que
ainda não possuam iluminação, conforme Indicações já encaminhadas por esta Casa de Leis,
do Ver. Edney Campos dos Santos
MOÇÃO Nº:
005 – DE CONGRATULAÇÕES ao Delegado e também aos Policiais Civis integrantes da
Delegacia local, assim como à Seccional de Mogi das Cruzes, na figura de seu Diretor-Geral e
demais integrantes, pelos excelentes serviços prestados aos munícipes, do Ver. Paulo Arouca
Sobreira e demais Vereadores.
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês
de Junho/2015.
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OFÍCIOS Nºs:
028 - do Sindicato dos Servidores na Administração Pública de Salesópolis e região encaminhando cópia de suas atas de eleição e posse da atual diretoria geral;
1010 – do Ministério Público do Estado de São Paulo – convidando para Audiência Pública
referente a Crise Hídrica, a realizar-se nos dias vinte e vinte e um de agosto, das nove às
dezenove horas, na sede do MP em São Paulo.
CONVITE
- da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca para o evento: Rítmos de todos os tempos, a
realizar-se no dia oito de agosto, às dezessete horas;

COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro:
do Ministério da Educação:
– no valor de R$ 81.373,36 referente a Quinta Quota do FNDE – competência 06/2015;
– no valor de R$ 25.000,00 para a APM da EE Professora Olga Chakur Farah – competência
Julho/2015;
– no valor de R$ 15.000,00 para a APM da EE Vereador Elisiário Pinto de Morais –
competência – Julho/2015;
– nos valores de R$ 4.643,53 e de R$ 13.130,47 para o PNATE – ambos competência
07/2015
para Alimentação Escolar:
– no valor de R$ 15.210,00 para Ensino Fundamental – competência 07/2015;
– no valor de R$ 5.142,00 para Ensino Médio – competência 07/2015;
– no valor de R$ 3.400,00 para Pré-Escola – competência 07/2015;
– no valor de R$ 2.000,00 para Creche – competência 07/2015;
– no valor de R$ 348,00 para EJA – Ensino Jovem Adulto – competência 07/2015;
– no valor de R$ 310,00 para AEE – Atendimento Educacional Especializado – competência
07/2015;

