
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  08ª Sessão Ordinária – 28/03/2016 
 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
028 – Acompanhar de perto o cumprimento do contrato firmado entre a Municipalidade e o 

Centro Paula Souza, e informar quais pendências foram sanadas e quais ainda faltam para o 
cumprimento integral do contrato, bem como informar o prazo previsto para a solução de todas 
as pendências, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
029 – Informar as possibilidades e prazo para atender a solicitação dos moradores da Estrada 

da Barra, retirando a pedra daquela estrada, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
030 – Enviar cópia do projeto para o qual foi liberado o recurso do Governo Federal, para 
atender a Área de Esporte, especialmente, o CEREBF – Centro Esportivo e Recreativo 
Expedicionário Benedito da Fonseca, e informar qual a possibilidade de atender as 
necessidades que relaciona na quadra e campo daquele espaço, se há data prevista para iniciar 
esta obra e quando foi liberado e autorizado o processo licitatório para sua realização, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
068 – Estudar e transformar em Projeto de Lei, o Anteprojeto que encaminha em anexo, 

dispondo sobre a instituição do Programa “Primeiros Passos”, que dispõe sobre a concessão de 
auxílios e benefícios, no âmbito da Política de Assistência Social, aos jovens das Entidades de 
Acolhimento do Município da Estância Turística de Salesópolis, do Ver. Sérgio dos Santos; 069 – 

Determinar ao setor competente, notificar a empresa ou empresas responsáveis pela 
pavimentação da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, Bairro Totozinho Cardoso, a realizarem 
os reparos necessários nas galerias de captação de águas pluviais, bem como, em todo o 
sistema de drenagem que se encontra inoperante ao longo da referida via, do Ver. Edney 
Campos dos Santos;  
070 – Determinar ao setor competente, a elaboração de projeto para cobertura da quadra do 

Bairro Totozinho Cardoso, com recurso do DADE, do Ver. Claudinei José de Oliveira 
 
 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês 

de Fevereiro/2016. 
 
 
OFÍCIOS dos Partidos Políticos, comunicando novos filiados a partir de Março/2016: 
DEM  –  Partido Democratas, informando a filiação do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
PSD  –  Partido Social Democrático, informando que, além de manter a filiação da Verª. Deise     

              Aparecida Corrêa Duque,   foram  também  filiados  os   Vers. Cristian  Luiz Candelária,    
              Francisco Marcelo de  Morais  Corrêa   e   Mário  Barbosa  Pinto; e 
PR  – Partido da República, informando que, além de manter a filiação dos Vers. Edney 

Campos dos Santos e Paulo Roberto de Faria,   foi também  filiado  o   Ver. Sérgio dos 
Santos. 

 
 
COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro:  
do Ministério da Educação: para os programas o FNDE 
- no valor de R$ 80.356,80 referente a 10ª Parcela – competência Novembro/2015; 
- no valor de R$ 78.420,01 referente a 11ª Parcela – competência Dezembro/2015.   
 
 


