
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 18ª Sessão Ordinária – 19/06/2017 
 
 

 
MENSAGEM do Poder Executivo Nº: 
1.250/2017 - Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 008/17 - Autoriza o Poder Executivo a 
celebrar convênio de cooperação técnica, contrato e outros ajustes com o Estado de São Paulo, 
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP e 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP para as finalidades e 
condições que especifica, e dá outras providências. 
 
 
OFÍCIO Nº 355/17 GP do Poder Executivo, encaminhando os Balancetes Financeiros da 

Prefeitura Municipal, referente aos meses de Janeiro a Maio/2017, através de mídia digital – CD-
Rom. 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
127 – Prestar informações relacionadas em quatro itens, acerca do motivo do fechamento da 
Rua Pedro Rodrigues de Camargo nos finais de semana, e a quem caberá a responsabilidade 
em caso de acidente, dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Claudinei José de Oliveira;  
128 – Informar se há um cadastro com todos os itens de segurança na Secretaria de Educação 
do município, por unidade educacional, quantidade e prazo de validade dos extintores de 
incêndio, cronograma e data de validade da dedetização,  do Ver. Nilson Satolu Imamura;  
129 – Informar como estão os cadastros das escolas municipais junto ao Governo Federal, para 

o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), comprovando através de documentos a sua 
regularidade ou justificar o motivo em caso negativo, do Ver. Nilson Satolu Imamura. 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
229 – Interceder junto ao DETRAN unidade local, visando solucionar os problemas relativos às 
multas administrativas aplicadas pelo decurso do prazo de transferência de veículo, bem como 
ampliar a quantidade de dias da semana para a revisão necessária às mencionadas 
transferências, do Ver. Cláudio do Prado Moraes e outros;  
230 – Interceder junto ao DER, para estudo e instalação de sinalizadores sonoros e redutores de 
velocidades na altura do Km 79+300m da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, sentido Salesópolis-
Mogi das Cruzes, do Ver. Nilson Satolu Imamura;  
231 – Determinar ao setor competente, para que proceda a adequação da ambulância de placa 
DBS-6942, com maca retrátil e manutenção dos equipamentos internos da ambulância, em 
especial, o guarda volume e o suporte de oxigênio que estão fixados de modo inadequado, do 
Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;  
232 – Determinar ao setor competente, a fixação de placas de identificação das Ruas Benedita 
Antonia da Fonseca, José de Almeida, Antônio Nunes de Almeida e Ver. Paulo Miranda, todas 
no Bairro da Grama, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;  
233 – Direcionar os recursos provenientes da Emenda Parlamentar, no valor de cinquenta mil 

reais, ao suprimento das necessidades da Santa Casa local, principalmente, na compra de 
medicamentos, dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Cláudio do Prado Moraes;   
234 – Determinar ao setor competente, a realização da limpeza da caixa d’água e poda das 
árvores na calçada da UBS CS II Josef Emanuel Kasper, Distrito de Nossa Senhora do 
Remédio, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros  
 
 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês 
de Maio/2017. 
 
 
OFÍCIO Nº 56/17 - da EMEF Ernesto Ardachnikoff - Solicitando leitura na íntegra de resposta à 
manifestação do Ver. Sérgio dos Santos, na 17ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de Junho 
de 2017, quando se reportou à Indicação Nº 221, do Ver. Nilson Satolu Imamura e outros, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, determinar ao setor competente, a troca de lâmpadas 
queimadas das salas de aula da referida unidade escolar. 
 


