
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  01ª Sessão Ordinária – 01/02/2016 
 
 
 
 
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs:  
1.224/2015 – encaminhando  o PROJETO DE LEI Nº 012/15 (Dispõe sobre a Criação de 

Emprego de Professor de Ensino Fundamental Especializado em Educação Especial de 40h e 
Auxiliar de Vida Escolar (AVE), no quadro da Secretaria de Educação e Cultura e dá outras 
providências); 
1.225/2016 – encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 001/16 (Institui o Fundo Municipal do 

Programa Produtor de Água e dá outras providências). 
 
 
PROJETO DE LEI Nº:  
002/16 (Dispõe sobre revisão salarial ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de 

Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara. 
 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº: 
007/15 (Dispõe sobre rejeição das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal  de 

Salesópolis, relativos ao exercício de 2012), de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, 
seguido do PARECER da mesma Comissão, corroborando a posição do Egrégio Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo (Processo TC 1.980/026/12). 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
001 – Prestar informações diversas acerca de possível convênio já firmado ou a ser firmado 

ainda com a Justiça Eleitoral, visando o atendimento aos eleitores nesta cidade, e não mais na 
cidade vizinha de Santa Branca, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
002 – Cópia da Planilha de Custo da obra em andamento do Portal Artístico do Município, do 

Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa;   
003 – Prestar informações e enviar cópia de documentos referentes às obras em andamento 

ou paralisadas no município, elencando cada uma, especificando diversos dados que 
relaciona, inclusive o motivo das paralisações, do Ver. Benedito Lélis Renó;  
005 – Prestar informações acerca de possíveis alertas recebidos do Tribunal de Contas do 
Estado, referente às contas municipais do exercício de 2015, do Ver. Benedito Lélis Renó;  
 
 
REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Delegado Titular de Polícia Nº:   
004 – Prestar informações e enviar cópia dos Boletins de Ocorrência Nºs 76815 e 79915, e 

demais documentos referentes à suposta falsificação de documento público relativo à ligação 
de energia elétrica em imóveis rurais nos Bairros da Grama e do Alegre, do Ver. Benedito Lélis 
Renó. 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
001 – Viabilizar junto à Secretaria de Obras a urgente desobstrução do leito e limpeza do 

córrego do Bairro Bracaiá, entre os Kms. 04 e 05, que vem transbordando e dificultando o 
tráfego no local, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
002 – Determinar ao setor competente a elaboração de cronograma de recuperação e efetiva 

manutenção de todas as estradas municipais, priorizando as que se encontram em pior estado 
de conservação e tráfego, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
003 – Determinar ao setor competente a instalação de grade de segurança ou outra benfeitoria 

ao longo do muro localizado na Rua Campos Sales, altura do nº 142, visando a segurança dos 
munícipes, do Ver. Edney Campos dos Santos. 
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OFÍCIOS Nºs:   
570/15 – do FUMEFI – comunicando a liberação de recursos no valor de R$ 529.293,80 para 
pavimentação e recapeamento em diversas ruas;  
253/15 – da Caixa Econômica Federal – comunicando o repasse de recursos no valor de R$ 

295.300,00 para pavimentação no município de Salesópolis;  
 
 
CONVITE: 

da Diocese de Mogi das Cruzes – para a Ordenação Diaconal do Seminarista Roberto Ribeiro 
dos Santos, no próximo dia 09 de abril, às dezenove horas, na Igreja Matriz deste município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


