
 

 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 36ª Sessão Ordinária – 07/11/2016 
 
 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
085 – Informar se existe programação para manutenção da ponte da Estrada do Cardoso, Bairro 
do Alegre,  a data prevista, e em caso negativo, justificar, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
086 – Agendar reunião entre representantes da atual Gestão, Comissão de Transição para a 
nova Gestão, Conselho Municipal de Saúde e Associação da Santa Casa, a fim de planejar o 
funcionamento da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, a partir de 2017, enviando 
documentos comprobatórios ou justificando o não acatamento desta proposição, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira. 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
179 – Determinar a limpeza nos arredores do Km Um da Estrada da Usina e proximidades do 
Salão ARE FESTA, incluindo também a capina de mato na beira da guia e retirada da terra 
acumulada nas proximidades do ponto de parada do transporte escolar, do Ver. Claudinei José 
de Oliveira;  
180 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando o levantamento 
relativo à quantidade de luminárias públicas que se encontram queimadas na área central desta 
cidade e imediata reposição, bem como seja determinado um prazo para realização deste 
serviço de grande importância para a segurança pública, do Ver. Claudinei José de Oliveira. 
 
 
PARECER CFO Nº 027/16 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 
Salesópolis, relativo ao mês de Setembro/2016. 
 
 
OFÍCIO Nº: 
CCA 3992/2016 – do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de 
peças do Processo TC-001027/007/11, relativo às contas da Prefeitura Municipal de Salesópolis, 
do exercício de 2010. 
 
 
 
COMUNICADO sobre a liberação de recurso financeiro:  
do Ministério da Educação:  
- no valor de R$ 4.982,70, referente à 1ª Parcela do Programa Brasil Carinhoso TD – emitido em   
10 de Outubro/2016; 
- no valor de R$ 4.982,70, referente à 2ª Parcela do Programa Brasil Carinhoso TD – emitido em 
10 de Outubro/2016; 
- no valor de R$ 87.314,09 referente à 9ª Quota do FNDE – emitido em 10 de Outubro/2016. 
 
 
 


