
 

 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 37ª Sessão Ordinária – 21/11/2016 
 
 
 
 
REQUERIMENTO, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nº:  
087 - Prestar informações e enviar os documentos que relaciona, relativos à obra de 
perenização que vem sendo realizada na Estrada da Petrobrás: 1) quem é o servidor municipal 
responsável por acompanhar referida obra, 2) cópia do contrato firmado entre a Empresa Jo 
Terra Ltda e a Municipalidade e 3) cópia do projeto, de autoria da Comissão de Estradas 
Municipais. 
 
 
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº: 
005  – À EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. e ao 
CONSÓRCIO UNILESTE que, apesar de toda a movimentação cívica popular pela melhora na 
prestação do serviço de transporte público, essencial à comunidade, em decorrência dos 
problemas apresentados na prestação dos serviços nos últimos anos em nossa Estância 
Turística, continuam gerando transtornos, como recentemente, aos alunos que não puderam 
realizar o ENEM por falhas logísticas e ausência de ônibus, de autoria do Ver. Sérgio dos Santos 
e demais Vereadores. 
 
 
OFÍCIO Nº: 
CCA 4255/2016 - do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da 
Decisão relativa às Contas da Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 2009, e informando 
que o decidido não é suscetível de revisão por este Legislativo. 
 
 
CONVITES:  

- da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo – para a Formatura da Educação 
Infantil, que será realizada no dia dois de dezembro, às dezenove horas, naquela unidade 
escolar;  
- do Comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana e Direção da EMEF Professora 
Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo – para a Cerimônia de Formatura dos alunos dos quintos 
anos do PROERD – Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência, que será 
realizada no dia vinte e cinco de novembro, às dezoito horas, na Escola Estadual Professora 
Olga Chakur Farah;  
- do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes – para apresentação do balanço das 
suas atividades, projetos e ações, no dia primeiro de dezembro, às dezenove horas e trinta 
minutos, no Auditório do CEMFORPE em Mogi das Cruzes 
 
 
 

Matéria prevista para a ORDEM DO DIA da  37ª Sessão Ordinária – 21/11/2016 
 
 
 
Discussão e Votação: 
 
 
- TEXTO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI Nº 019/16 (Dispõe sobre reserva de vaga 
exclusiva nos estacionamentos abertos ao público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, 
e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo.  
 


