
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  14ª Sessão Ordinária – 18/05/2015 
 
 
 
 
OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs:  
248/15 GP – Informando que, através da Diretoria de Agronegócios, realizará o III Dia de 

Campo de Ovinocultura, no próximo dia vinte e três de maio, no Centro de Sustentabilidade e 
Apoio Rural, através de um circuito de palestras com exposição de animais e degustação da 
carne de cordeiro, com inscrições gratuitas e vagas limitadas; 
257/15 GP – Informando que, atendendo a Indicação Nº 038 do Ver. Paulo Arouca Sobreira, 
agendou reunião com os representantes da Sabesp, para prestar esclarecimentos aos 
Vereadores, referentes à renovação do Contrato com a empresa, para o próximo dia dezenove, 
às treze horas, no Gabinete do Prefeito Municipal; 
055/15 – Informando que, através da Diretoria de Agronegócios, em parceria com a TNC – The 
Nature Conservancy e Kimberly Clark e Neve, realizará a 2ª Ação Voluntária de Recomposição 
Florestal na Bacia do Alto Tietê Cabeceiras, no próximo dia vinte e dois de maio, das nove 
horas e trinta minutos às doze horas e trinta minutos, no Sítio Chão D’Água, no Km Um da 
Estrada da Pedra Rajada, Bairro do Chá. 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  
090 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil e ao Setor Municipal de 

Obras, objetivando a manutenção das luminárias da área de lazer da “Avenida Nova”, bem 
como a instalação de holofote para aumentar ainda mais o alcance da claridade no local, do 
Ver. Sérgio dos Santos; e  
091 – Determinar ao Setor  Municipal de Obras, realizar a parte que lhe compete com recursos 

municipais e, paralelamente, envide esforços a fim de conseguir recursos junto ao Estado, 
ainda que seja através do DADE, para revitalizar a Praça do Bairro Totozinho Cardoso, 
incluindo reparos nos bancos, correção do piso, pintura, instalação de lixeiras e colocação dos 
aparelhos da Academia ao Ar Livre, do Ver. Edney Campos dos Santos. 
 
 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês 

de Abril/2015. 
 
 
CONVITE do Centro Espírita Humildade para a NOITE BENEFICENTE, que acontecerá no 
dia vinte e três de maio, a partir das dezenove horas, na sede da entidade. 


