Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 29ª Sessão Ordinária – 19/09/2016

REQUERIMENTO, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nº:
083 – Informar: 1) o Município realizou o parcelamento do FGTS dos funcionários públicos
municipais junto à CEF, dos períodos admitidos em atraso, conforme resposta ao Requerimento
Nº 020/16 de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó, 2) em relação aos meses de março a agosto
de 2016, a Prefeitura efetuou o recolhimento do FGTS dos funcionários públicos municipais, 3)
caso contrário, justificar o motivo e anexar os comprovantes de parcelamento, se existentes, de
autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto.

MOÇÕES DE CONGRATULAÇÕES Nºs:
003 – Aos Policiais Militares integrantes do Destacamento de Polícia Militar local, assim como
ao 17º Batalhão da Polícia Militar, pelos excelentes serviços prestados aos nossos munícipes, de
autoria do Ver. Sérgio dos Santos e outros;
004 – À Secretaria Municipal de Educação da Estância Turística de Salesópolis, na figura de
todos os Diretores, Coordenação, Docentes, Funcionários, Alunos, Pais e Prefeito Benedito
Rafael da Silva, além dos voluntários e terceiros participantes, pelo seu trabalho e compromisso
com a Educação na Estância Turística de Salesópolis, neste ato simbolizado pela excelente
participação dos alunos da Rede Municipal de Ensino no IDEB 2015 – Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros.

BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês
de Agosto/2016.

OFÍCIO Nº:
026 – da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, comunicando
que encaminhou à Prefeitura Municipal, informações financeiras relevantes, como estoque,
parcelamento de débitos em aberto e previsão do faturamento municipal com índice de reajuste,
para montagem e consecução das peças orçamentárias para 2017.

Matéria prevista para a ORDEM DO DIA da 29ª Sessão Ordinária – 19/09/2016

Discussão e Votação:

- PROJETO DE LEI Nº 018/16 (Dispõe sobre o atendimento prioritário para os portadores de
diabetes na Rede Municipal de Saúde da Estância Turística de Salesópolis), de autoria do Poder
Executivo.

