Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 37ª Sessão Ordinária – 14/12/2015

REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
127 – Informar o valor que a Prefeitura gastou com restaurantes, lanchonetes e afins,
localizados nesta cidade, desde janeiro/2015, especificando em planilha o valor mensal,
estabelecimento, número de pessoas atendidas e motivo do consumo, bem como enviar cópia
de documentos que, porventura, tenham e que se refiram ao tema, do Ver. Cristian Luiz
Candelária; e
128 – Prestar informações diversas, que relaciona em cinco itens, acerca das providências que
o município vem tomando para adiantar os processos de regularização dos loteamentos, após
a aprovação da Lei Específica, do Ver. Cristian Luiz Candelária.

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
206 – Determinar à Vigilância Sanitária, adotar as providências para que seja realizada uma
visita ao antigo Posto BR desativado, localizado na Avenida Prefeito Antonio Rodrigues de
Camargo, ao lado das Escolas Rosa Maria de Souza e Sônia Maria da Fonseca, onde o
acúmulo de água e vegetação têm favorecido a proliferação de mosquitos e animais
peçonhentos, do Ver. Cristian Luiz Candelária; e
207 – Determinar ao setor competente, adotar as providências para que seja religada/trocada a
iluminação dos postes da Praça localizada na Avenida Antonio Paulino de Miranda, Nº 101, em
frente às Escolas Municipal Mestra Henriqueta e Estadual Olga Chakur Farah, do Ver. Cristian
Luiz Candelária.

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº:
010 – Ao munícipe LUIZ CARLOS DIAS FERRAZ, pela iniciativa de comprar vários caminhões
de pedra/cascalho e utilizá-los nas estradas municipais, além de doar óleo diesel para o
funcionamento da máquina da Prefeitura que realizou esse serviço, melhorando a qualidade
das estradas, ajudando o município em sua missão institucional de garantir uma vida mais
digna para a população, do Ver. Sérgio dos Santos.

PARECERES CFO Nºs :
040 – relativo ao Balancete da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Outubro/2015;
041 – relativo ao Balancete da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de
Novembro/2015.

