
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 15ª Sessão Ordinária – 29/05/2017 
 

 
 

MENSAGEM do Poder Executivo Nº: 
1.249/17 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 007/17 (Institui o serviço voluntário no âmbito 
da Administração Direta e Indireta do Município de Salesópolis). 
 
 
OFÍCIO do Poder Executivo Nº: 
300/17-GP – Encaminhando Contratos e Termos Aditivos firmados em Abril/2017. 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
114 – Informar acerca da atual situação das obras da Estrada Armindo Soares de Campos e 
Rua Santa Rita de Cássia, bem como esclarecer as medidas adotadas em relação ao repasse 
de verba Federal para estas obras, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
115 – Encaminhar cópia do Processo N° 1082/13, referente às atas do COMTUR, do Ver. 
Rodolfo Rodrigues Marcondes;  
116 – Informar quais providências estão sendo ou foram tomadas quanto ao cancelamento do 
envio de multas de trânsito, vencidas ou prescritas, aos munícipes de nossa Estância Turística, 
dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Claudinei José de Oliveira; e  
117 – Encaminhar a esta Casa Legislativa a prestação de contas da Prefeitura Municipal de 
Salesópolis, referente ao período de Janeiro a Maio de 2017, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e 
Paulo Cézar Monteiro. 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
201 –  Determinar à Secretaria de Assistência Social, em caráter de urgência, adotar as 

providências para que seja realizado o cadastramento municipal, ou sua adesão, no consórcio 
criado para o acolhimento de salesopolenses na AACD, permitido para as cidades integrantes da 
região do Alto Tietê,  localizada na cidade de Mogi das Cruzes, dos Vers. Rodolfo Rodrigues 
Marcondes e Mário Barbosa Pinto;  
202 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços Municipais que realize as manutenções 
necessárias na Estrada da Nascente, principalmente, no ponto de manobra dos veículos de 
grande porte, dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Cláudio do Prado Moraes;  
203 – Determinar ao setor competente, a elaboração de um estudo para instalar um tanque 

diesel no pátio do Setor de Obras, objetivando o abastecimento dos maquinários e veículos da 
Prefeitura Municipal, do Ver. Sérgio dos Santos;  
204 – Interceder junto à Justiça Eleitoral, objetivando o cadastramento biométrico,  em um dia da 
semana, somente para os moradores do Distrito de Nossa Senhora do Remédio e bairros 
adjacentes, na sede daquele distrito, do Ver. Sérgio dos Santos;  
205 – Determinar ao setor competente desenvolver um projeto para a construção de uma 
estrada atrás da Quadra de Esporte do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, com acesso à 
Rua Frederico Jungers, bem como realizar a limpeza na área lateral da EMEF Ernesto 
Ardachnikoff, do Ver. Sérgio dos Santos; e  
206 – Determinar ao setor competente que realize a manutenção da Rua Marcílio Leme, Bairro 
Totozinho Cardoso, do Ver. Mário Barbosa Pinto. 
 
 
PARECER CFO Nº 012/17 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 
Salesópolis, relativo ao mês de Abril/2017. 
 
 
PROCESSO TC Nº 0521/026/14 encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
com parecer desfavorável às Contas Municipais de 2014, exceção feita aos atos porventura 
pendentes de apreciação por este Tribunal. 
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OFÍCIO Nº: 
039/17 – da EMEF Mestra Henriqueta, convidando para sua Festa Junina que será realizada no 
dia três de junho de 2017, a partir das dezoito horas, naquela unidade escolar;  
 
COMUNICADO – do Conselho Municipal de Saúde, sobre início do processo eleitoral para 
eleger a nova composição para o biênio 2017-2019, cujo edital está disponível no portal da 
Prefeitura de Salesópolis. 
 
  
 
 


