
 

 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  36ª Sessão Ordinária – 07/12/2015 

 
 
 
OFÍCIO do Poder Executivo Nº: 
661 – Encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referente ao mês de OUTUBRO/2015,  através de 
mídia digital – CD-Rom. 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:   
124 – Informar se a Prefeitura ou a empresa que realizou o Salesópolis Fest Country solicitou à 

Empresa Bandeirante Energias do Brasil e Sabesp, o fornecimento temporário, 
respectivamente, de energia elétrica e água para realização do evento, encaminhando 
documentos comprobatórios em caso positivo e, em caso negativo, informar como foi realizado 
o fornecimento, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
125 – Determinar aos setores competentes, o levantamento de todas as benfeitorias 
necessárias para o referido bairro, dentre eles a construção da nova ponte, guias, sarjetas, 
boca-de-lobo, iluminação e pavimentação das vias públicas e outras, bem como a elaboração 
de projetos e demais providências para efetiva realização das mesmas, informando esta Casa 
de Leis acerca das providências adotadas e real situação dos procedimentos, do Ver. Claudinei 
José de Oliveira; e  
126 – Informar quanto a Prefeitura Municipal de Salesópolis investiu para realização do 

Salesópolis Fest Country, do Ver. Sérgio dos Santos. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:   
202 – Determinar às Secretarias e Diretorias Municipais competentes a elaboração de planos e 

projetos voltados ao sistema habitacional e seu devido cadastramento junto aos respectivos 
Secretaria Estadual de Habitação e Ministério da Habitação, do Ver. Claudinei José de Oliveira;   
203 – Buscar alternativa viável, dentro e fora da Administração, garantindo à população 
salesopolense, o direito constitucional de obter energia elétrica em sua residência, assim como, 
se possível e por meios legais, seja estipulado um prazo máximo de 15 dias para os setores 
responsáveis da empresa concessionária desse serviço público, Bandeirante Energia, a 
emitirem pareceres, por escrito, acerca das solicitações e reclamações dos munícipes, já que 
pagam taxas para cada protocolo, do Ver. Claudinei José de Oliveira;   
204 – Determinar às Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Educação e Cultura, se 
organizarem e elaborarem, durante todo o mês de Janeiro, atividades diárias, no CEREBF, 
voltadas às crianças e adolescentes, nos períodos da manhã e tarde, envolvendo atividades 
variadas, dentre elas jogos, ginástica e natação e, para tanto, seja realizado o devido e 
imediato tratamento e manutenção da piscina, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
205 – Determinar a retirada das placas enferrujadas relativas ao Radar Eletrônico, localizadas 

ao longo da Avenida Professor Adhemar Bolina, em locais onde não existe mais o aparelho, 
conforme fotos que anexa, dos Vers. Francisco Marcelo de Morais Corrêa e Mário Barbosa 
Pinto. 
 
 
BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de 

Novembro/2015. 
 
 
PROCESSO TC Nº 2048/026/13 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente 

às Contas Municipais de 2013. 
 
 
OFÍCIOS Nºs: 
082 – da EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria – Convidando para a Solenidade de 

Formatura que será realizada no próximo dia doze, sendo a primeira turma às quinze horas, e a 
segunda às dezessete horas, na própria escola; 
233 – da Caixa Econômica Federal – Notificando o crédito de recursos financeiros, sob 

bloqueio, no valor de R$ 122.925,00, para Pavimentação e Recapeamento em diversas ruas. 
 


