
Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 19ª Sessão Ordinária – 26/06/2017 
 
 

 
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs: 
1.251 – Encaminhando o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/17 (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) 
1.252 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 009/17 (Dispõe sobre a concessão de benefício 
eventual na forma de auxílio-funeral com base na Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, e dá outras providências) 
1.253 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 010/17 (Dispõe sobre a regulamentação de 

critérios para concessão de benefício eventual na forma de auxílio cesta básica, prevista na Lei 
Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e dá outras providências) 
1.254 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 011/17 (Dispõe sobre a criação de emprego 
público de Professor Especialista Interlocutor da Língua Brasileira de Sinais – Libras e Professor 
Especialista em Braille, no Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T., e dá outras 
providências)  
 
 
OFÍCIO Nº 382/17 GP do Poder Executivo, solicitando a retirada do Projeto de Lei Nº 008/17, 
encaminhado através da Mensagem Nº 1.250/2017 (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). 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
130 – Informar para que foi feito o adiantamento de numerário  para despesas de gabinete, no 
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em nome de Andréa Beatriz Penedo de Melo, conforme 
Processo Administrativo n° 148/17, enviando também as notas fiscais correspondentes, da Vera. 
Débora Aparecida Rodrigues e outros;  
131 – Enviar a esta Casa Legislativa duas relações, uma de 2016 e outra do primeiro semestre 
de 2017, contendo cada uma: o mês, o valor arrecadado da COSIP – Contribuição para Custeio 
do Serviço de Iluminação Púbica, e o valor aplicado com o respectivo local e serviço realizado, 
do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
132 – Prestar informações que relaciona em três itens sobre a fiscalização, isenção e meios de 
pagamento do ISS – Imposto Sobre Serviços, aos feirantes da “Feira de Quinta de Mês”, do Ver. 
Cláudio do Prado Moraes;  
133 – Informar por que não foi organizada a semana de reuniões e debates junto à comunidade 
do Distrito de Nossa Senhora do Remédio e bairros adjacentes, solicitada através da Indicação 
N° 070/17, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;  
134 – Esclarecer por que, não foram podadas e suprimidas as três paineiras, localizadas em 

frente à EMEF Ernesto Ardachnikoff, embora autorizada pela Secretaria de Meio Ambiente e 
referendada pelo CONDEMA, do Ver. Nilson Satolu Imamura e outros;  
135 – Informar se, nas Festas do Divino Espírito Santo e do Cambuci, a Administração Municipal 
dará preferência na contratação de artistas locais, bem como encaminhar a programação da 
Festa do Divino e esclarecer como ficará a questão da contratação de artistas para a Festa do 
Cambuci, dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Cláudio do Prado Moraes; e  
136 – Informar os motivos pelos quais não foi possível a criação de projetos de cunho social, 
esportivos e de lazer nos Bairros do Bragança, Fartura, Totozinho Cardoso e Distrito de Nossa 
Senhora do Remédio conforme proposto na Indicação N° 089/17, bem como a possibilidade da 
realização de atividades diárias desta natureza nos mesmos bairros, ao menos, durante o 
período de férias escolares, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros. 
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INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
235 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços Municipais realizar o desentupimento de quinze 
tubos que servem para o escoamento de águas pluviais, na Estrada dos Martins, Bairro do 
Itaguassu, próximo à residência do Senhor Márcio Serralheiro, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e 
outros;  
236 – Determinar ao setor competente, que realize a fiscalização de construções irregulares, nas 
áreas rurais do município, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros;  
237 – Determinar ao setor competente, que analise e adote as medidas necessárias para conter 

as erosões na passagem do aterrado, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida 
Rodrigues;  
238 – Interceder junto a Empresa Bandeirante Energias do  Brasil, solicitando a realização de 
estudos para o posteamento, bem como a instalação de iluminação pública na Rua Adelina da 
Silva Barroso, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues;  
239 – Interceder junto a DER – Departamento de Estradas e Rodagem, objetivando a mudança 
do local de afixação da placa de sinalização relativa a proximidade de área escolar, atualmente 
fixada em frente ao Rancho da Moto, Bairro Nhá Luz, fixando-a a cem metros de distância da 
escola em questão, do Ver. Sérgio dos Santos;  
240 – Determinar ao setor competente a instalação de uma porta de vidro no acesso ao Centro 
Municipal de Fisioterapia “Dr. Aderbal Tolosa”, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
242 – Determinar ao setor competente a instalação de um ponto de iluminação pública, em 

frente ao imóvel Nº 141 da Rua Bela Vista, Jardim Leonor, do Ver. Edney Campos dos Santos; 
243 – Cumprir com a Lei N° 1.675/13, encaminhando a esta Casa de Leis, a cada quatro meses, 
a prestação de contas referente aos repasses de verbas à Santa Casa deste município, do Ver. 
Mário Barbosa Pinto e outros;   
244 – Determinar aos setores competentes, adquirirem os materiais de limpeza faltantes no 
Posto de Saúde do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, e manter o estoque regular, evitando 
que esta Casa de Leis tenha que interceder nestas questões básicas, do Ver. Paulo Cézar 
Monteiro e outros; e  
 
 
INDICAÇÃO solicitando à SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo, Nº:  
241 – Realizar a doação de parte dos cobertores, roupas e agasalhos arrecadados através da 
Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo com apoio 
dessa empresa, ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Salesópolis, do Ver. Edney 
Campos dos Santos 
 
 
PARECER CFO Nº 013/17 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 
Salesópolis, relativo ao mês de Maio/2017. 
 
 
OFÍCIOS: 
s/Nº do Jornal do Povão – Comunicando fatos ocorridos envolvendo o Ver. Paulo Cézar Monteiro 
e o Repórter Fotográfico do Jornal do Povão – Sr. Márcio Lemes da Rosa, após a Sessão 
Ordinária ocorrida no dia dezenove de Junho; 
s/Nº do PSD – Partido Social Democrático – Comunicando que o Ver. Mário Barbosa Pinto será 
o Líder da Bancada nesta Casa Legislativa. 
 
 
CONVITE da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, para sua Festa Julina, a 
realizar-se no dia primeiro de Julho, a partir das quinze horas, naquela unidade escolar. 
 


