
 

 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  30ª Sessão Ordinária – 19/10/2015 

 
 
 
MENSAGENS DO PODER EXECUTIVO Nºs: 
1.221 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 010/15 (Dispõe sobre alteração da Lei Nº 

1715/2015); 
1.222 – Encaminhando o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/15 (Dispõe sobre o 

regramento legal do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras 
providências). 
 
 
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO Nºs:  
005 – Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Excelentíssimo Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, DESEMBARGADOR JOSÉ RENATO NALINI, de 
autoria do Ver. Paulo Arouca Sobreira e demais Vereadores;  
006 – Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Excelentíssimo Deputado 
Estadual ESTEVAM GALVÃO DE OLIVEIRA, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira e 
demais Vereadores. 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:   
102 – Prestar informações que relaciona em sete itens, acerca da arrecadação da “Feira de 

Quinta de mês”, dos exercícios de 2014 e 2015, do Ver. Sérgio dos Santos;  
103 – Prestar informações que relaciona em três itens, acerca das providências para proibir o 

estacionamento de caminhões na Avenida Pedro Rodrigues de Camargo Neto, entre as Ruas 
Pedro Rodrigues de Camargo e Antonio Rodrigues Lopes, matéria da Indicação Nº 129/15, do 
Ver. Cristian Luiz Candelária;   
104 – Prestar informações acerca de duas cargas ilegais de palmito apreendidas, se doada ou 

vendida para o Fundo Social de Solidariedade, se este vendeu à população, qual o valor 
arrecadado e sua aplicação, e se a Prefeitura Municipal foi autuada pela Polícia Ambiental, 
enviar cópia do Auto de infração e respectiva resposta, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
105 – Informar se realizará ou não o serviço solicitado através da Indicação Nº 145 - realização 

de obras para alteamento do leito carroçável em trecho da Estrada da Soarada, Bairro dos 
Pintos, em caso positivo qual a data prevista para início e, em caso negativo, justificar, do Ver. 
Edney Campos dos Santos;  
106 – Informar quando serão refeitas as calçadas da Rua Pedro Rodrigues de Camargo Neto, 
nas proximidades da residência do Sr. Pedro de Oliveira, bem como da Rua Sebastião 
Nepomuceno da Silva, próximo ao Supermercado Okamura, do Ver. Francisco Marcelo de 
Morais Corrêa;  
107 – Para que, junto ao Presidente da Câmara Municipal, se reúnam com representantes da 
Empresa Júlio Simões, objetivando informações acerca da suposta mudança do itinerário dos 
ônibus, em que todos os carros, e em ambos os sentidos, passarão por dentro da cidade de 
Biritiba Mirim, caso se confirme a suposição empenhem-se para evitá-la, do Ver. Claudinei 
José de Oliveira. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:   
166 –  Determinar a manutenção da estrutura metálica da quadra localizada no Bairro do 

Fartura, pois, com a sanção e publicação da Lei Específica, ocorrerá a regularização da área, 
dos Vers. Cristian Luiz Candelária e Mário Barbosa Pinto;  
167 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, adotar as providências para que seja 

realizado o nivelamento e o patrolamento da Rua Juca Maia, Bairro Nhá Luz, principalmente, 
próximo à casa do Sr. Carvalho, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 
168 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, adotar as providências para que seja 

realizado o nivelamento e o patrolamento da Estrada da Barra, haja vista a grande quantidade 
de buracos que impede o regular tráfego de veículos no local, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
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continuação das INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:   
169 – Determinar estudos objetivando a implantação de Zona Azul para estacionamento na 

área central desta cidade, revertendo o valor arrecadado para custeio desta implantação e o 
restante para a Santa Casa local, do Ver. Benedito Lélis Renó;  
170 – Determinar estudos objetivando a transferência oficial e legal de um micro-ônibus da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
com seus respectivos ônus, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
171 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar o patrolamento da Estrada do Bairro da 

Grama, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
172 – Determinar ao setor competente, realizar as manutenções necessárias na Estrada da 
Usina, objetivando preservar e garantir boas condições de tráfego neste período de obras na 
passagem do Aterrado, do Ver. Edney Campos dos Santos;   
173 – Determinar ao Setor de Obras e Planejamento, imediata providência para limpeza e 
reparos na Rua Projetada 3 e adjacências, Bairro Fartura, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
174 – Determinar à empresa responsável pelas obras de pavimentação nas diversas ruas 

desta cidade, implantar os necessários redutores de velocidade, antes da conclusão das obras, 
do Ver. Claudinei José de Oliveira. 
 
 
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº: 
008  – A todo e qualquer Projeto de Lei, Medida Provisória ou instrumento legal que vise a 

redução no repasse de verbas do Governo Federal para as Entidades que compõem o sistema 
“S” no Brasil, em decorrência da necessidade apontada pelo Governo Federal em reequilibrar 
as suas contas fiscais, em detrimento do corte de custos e despesas em sua estrutura 
administrativa, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros. 
 
 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês 

de Setembro/2015. 
 
 
PROCESSO TC 1980/026/12, referente às Contas Municipais de 2012, acompanham 

Anexos TC 21238/026/14, TC 22431/026/12, TC 36481/026/12 e Acessório 1. 
 
 
OFÍCIO da Secretaria Municipal de Assistência Social Nºs:  
381 – Encaminhando Resolução CMDCA Nº 04/2015 (Dispõe sobre o resultado da Eleição dos 
Conselheiros Tutelares – Gestão 2016 à 2020),  frisando ainda que no processo de eleição, 
ocorrido no último dia quatro de outubro, o número total de votos foi de seiscentos e setenta e 
quatro, sendo destes,  cinco anulados por irregularidades no preenchimento;   
395 – Encaminhando Edital do COMUNI – Conselho Municipal do Idoso, referente à 

convocação para a eleição dos membros representantes da Sociedade Civil e do Poder 
Público. 


