
 

 Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 22ª Sessão Ordinária – 21/08/2017 
 
 

 
OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs:  
544/17 GP – Encaminhando os Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, 
referentes aos meses de Junho e Julho/2017, através de mídia digital – CD-Rom;  
536/17 GP – Encaminhando os Contratos e Termos Aditivos firmados pela Administração, nos 
meses de Junho e Julho/2017. 
 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº: 
002  - Dispõe sobre aprovação das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal  de 

Salesópolis, relativos ao exercício de 2014, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, 
seguido do PARECER da mesma Comissão, contrariando a posição do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (Processo TC 0521/026/14).  
 
 
PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs: 
007  - Altera o Artigo 3º da Resolução Nº 480/2017 e dá outras providências, de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal; 
008 - Dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal, para o exercício de 
2018, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
163 – Cópia do Organograma de cada uma das Secretarias Municipais, com apontamento dos 
cargos ocupados e vagos e, se houver, os transferidos para outros setores, da Verª. Débora 
Aparecida Rodrigues e outros;  
164 – Prestar informações relacionadas em quatro itens, acerca dos comércios cadastrados na 
Prefeitura Municipal, que atuam na categoria de alimentação e bebida,  
165 – Informar como estão as tratativas para a continuação da reforma do CEREBF – Centro 
Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca, bem como a data prevista para 
início e término da reforma nos arredores do campo de futebol;  
166 – Informar qual o valor anual proveniente do FUNDEB, discriminar o valor aplicado no 
primeiro semestre, quem são os atuais membros do Conselho Municipal do FUNDEB e o 
período da gestão, bem como encaminhar cópia das atas de suas reuniões, no decorrer deste 
segundo semestre, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
167 – Informar para qual setor será destinado o veículo da marca Fiat Toro, adquirido pela 
Prefeitura Municipal, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues;  
168 – Determinar ao setor competente, que encaminhe cópias do espelho de ponto dos fiscais 

de obras, de janeiro até a presente data, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes e outros;  
169 – Determinar ao setor competente, que encaminhe um relatório das atividades 
desenvolvidas pelos Fiscais de Obras que, aparentemente, no dia 16 de agosto, das 10:00 às 
10:45h, estavam conversando na esquina das Ruas Pedro Rodrigues de Camargo e Alferes 
José Luiz de Carvalho e, caso confirme não haver nenhuma atividade pertinente ao cargo, sendo 
desenvolvida durante a ocasião, informar quais providências serão adotadas, do Ver. Rodolfo 
Rodrigues Marcondes e outros. 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
277 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, para que verifique a possibilidade 
de fornecer postes padrão de baixa renda para as residências do loteamento da Vila Adhemar, 
Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Cláudio do Prado Moraes e outros;  
278 – Determinar ao setor competente, que realize um levantamento das residências do 
“Loteamento do Narciso” que ainda se encontram sem ligação de energia elétrica, e encaminhá-
lo a EDP Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a implantação de postes padrão de baixa 
renda para estas residências, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;  
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
279 – Interceder junto ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem, objetivando a 
instalação de um radar eletrônico em frente a EMEF Antônio Alves de Alvarenga, bem como o 
agendamento de uma reunião com o responsável do DER, visando tratar de diversos assuntos 
do município, do Ver. Sérgio dos Santos;   
281 – Determinar ao setor competente, que desenvolva ações de conscientização aos 
proprietários de animais de grande porte, acerca dos riscos que eles expõem tanto a pessoas 
como veículos, quando deixam estes animais soltos em vias e espaço públicos,  e adote as 
medidas para apreensão dos animais que estiverem nestas condições, com definição de taxa 
para liberação e posterior destinação, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 
282 – Determinar a Secretaria Municipal de Saúde, que estude uma reestruturação visando 
agilizar os seus procedimentos e melhorar o atendimento, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e 
Débora Aparecida Rodrigues;.  
 
 
INDICAÇÃO solicitando à SABESP, Nº: 
280 – Proceder estudo e implantação da rede de distribuição de água na Rua Geraldo Camargo 
Franco, Vila Ademar, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, visando regularizar as ligações 
dos imóveis que lá existem, os quais se encontram ligados pela Rua Ademar da Silva, bem 
como facilitar o atendimento de novas ligações, e também buscando evitar danos futuros à 
pavimentação que será implantada em breve no local, do Ver. Edney Campos dos Santos. 
 
 
PARECER CFO Nº 018/17 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 

Salesópolis, relativo ao mês de Junho/17. 
 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, encaminhado pela Prefeitura 

Municipal, a ser realizada no dia cinco de setembro, com início às dezoito horas, na EMEF 
Mestra Henriqueta, para tratar sobre o Plano de Investimentos, Estratégias de 
Compatibilização e Metas Previstas pela SABESP para esta cidade 
 
 

Matéria prevista para a ORDEM DO DIA da  22ª Sessão Ordinária – 21/08/2017 
 
 
 
Primeira e Única Discussão e Votação: 
 
- PROJETO DE LEI Nº 009/17 – Dispõe sobre a concessão de benefício eventual na forma de 

auxílio-funeral com base na Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e dá outras 
providências, de autoria do Poder Executivo;  
 
- 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, de autoria do Poder Executivo;  
 
- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/17 – Dispõe sobre a aplicação da Lei Municipal Nº 1.696, 
de 125 de Abril de 2014 e regulamenta o Sistema de Controle Interno no âmbito da Câmara 
Municipal da estância Turística de Salesópolis, de autoria da Mesa Diretora;  
 
- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/17 – Cria a Ouvidoria Legislativa Municipal na Câmara 
Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências, de autoria da Mesa 
Diretora.  
 
 
Segunda e Última Discussão e Votação: 

 
- PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/17 - Altera o caput do Art. 108 da Lei Orgânica do 
Município e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. 


