
 

 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  25ª Sessão Ordinária – 31/08/2015 
 
 
 
 
REQUERIMENTO, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nº:   
085 – Informar se encaminhou ofício ao Comando Regional da Polícia Militar, solicitando a 
designação de um Policial para operar as câmeras de monitoramento, instadas nesta cidade, 
há mais de três anos e, em caso positivo, enviar cópia do ofício e respectiva resposta e, em 
caso negativo, justificar, do Ver. Sérgio dos Santos. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
159 – Determinar ao setor competente, realizar o patrolamento e cascalhamento, bem como os 
devidos serviços de condução de águas pluviais na altura do Nº 65 da Estrada do Barro 
Amarelo, Bairro Ribeirão do Pote, próximo a propriedade do Sr. Paulo Eduardo Bianchi, bem 
como seja feito o mesmo serviço nas demais vias do bairro que apresentarem a mesma 
necessidade, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
160 – Oficiar à SABESP, para que estude a possibilidade e viabilidade técnica de realizar o 

prolongamento de rede de abastecimento de água ou, em seu impedimento, a ligação de 
“´Água Comunitária” para atender os moradores dos imóveis localizados posteriormente ao Nº 
855 da Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso, conforme abaixo 
assinado anexo, bem como a exemplo do Processo Administrativo Nº 2444/14, atendido 
anteriormente, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
161 – Determinar ao Setor de Obras, realizar o patrolamento nos morros da Estrada da 

Petrobrás, especialmente, o “Morro dos Hidalgos”, do Ver. Sérgio dos Santos. 
 
 
PARECER CFO Nº 026/15 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 

Salesópolis, relativo ao mês de Julho/2015. 
 
 
OFÍCIO Especial DZ Nº 125/2015 do Deputado Estadual Davi Zaia - Líder da Bancada do 

PPS,  convidando os membros desta Casa de Leis para a reunião em que será discutida a 
recente decisão da Diretoria do Banco do Brasil, sobre o fechamento de agências, bem como o 
pleito de abertura de agências em diversas cidades que ainda não dispõem de estabelecimento 
bancário dessa instituição financeira, como é o caso deste município;  
 
 
NOTIFICAÇÃO da Promotoria de Justiça de Salesópolis, de que a Representação Nº 

342/2014, referente a apuração prévia para coleta de subsídios básicos quanto à rejeição das 
Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2010, 
evoluiu para Inquérito Civil  
 
 
 

Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da  25ª Sessão Ordinária – 31/08/2015 
 
 
 
Discussão e Votação: 
 
 
- PROJETO DE LEI Nº 008/15 (Dispõe sobre a Política dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. 
 


