Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 29ª Sessão Ordinária – 05/10/2015

MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO Nº:
1.220 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 009/15 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Salesópolis para o exercício de 2016).
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
099 – Prestar informações e encaminhar documentos que relaciona em três itens, acerca da
restituição do valor de R$ 30.900,00 à CODASP, relativo ao furto de uma Pá Carregadeira e
demais equipamentos do Aterro Sanitário, em Biritiba Mirim, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e
Cristian Luiz Candelária;
100 – Prestar informações que relaciona em quatro itens, acerca da solicitação já apresentada
através da Indicação Nº 054/2015, acerca da retificação e adequação da altura das lombadas
localizadas na Rua São Sebastião Nº 788, próximo a Igreja de São Sebastião e, em frente ao
Nº 815, bem como próximo a EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo,
instalação de redutor de velocidade na altura do Nº 701 da Rua São Cristóvão, operação tapaburacos e instalação e melhorias das placas de sinalização em todo o Bairro Fartura, do Ver.
Edney Campos dos Santos;
101 – Informar quando será realizado o desassoreamento do córrego que corta o Bairro dos
Pintos, conforme solicitado pelo Ofício UMAP Nº 05/2015, protocolado em 08 de junho de
2015, do Ver. Edney Campos dos Santos.
PARECER CFO Nº 031/15 referente ao Balancete da Prefeitura Municipal de Salesópolis,
relativo ao mês de Julho/2015.
OFÍCIOS Nºs:
028/15-MLI 11 – da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP,
apresentando informações relevantes para a montagem e consecução das peças
orçamentárias e programações e execuções financeiras, solicitando ainda considerar tais
informações quando dos exames dos valores orçamentários e financeiros do Município e da
avaliação da gestão fiscal;
1506/2015 – do Ministério Público do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da ata da
reunião realizada com o DAEE e representantes dos Sindicatos Rurais de Mogi das Cruzes e
Suzano, no dia dezoito de setembro, para ciência e adoção das medidas que entender
pertinentes, no sentido de dar maior publicidade possível para conscientização dos agricultores
sediados na região do Alto Tietê, a fim de que, no prazo de noventa dias, procurem os
escritórios do DAEE, especificados na referida ata , visando a regularização, mediantes atos
declaratórios das captações de águas utilizadas par ao desempenho de suas atividades;
4025/2015 – do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de peças do
Balanço Geral do Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário – CIPAS, referente ao
exercício de 2010, nos termos da sentença publicada no Diário Oficial do Estado em 07/11/14,
e alerta que o decidido não é suscetível de revisão por este Legislativo;
0023/DG/GP/2015 – da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, convidando os membros deste
Legislativo para a Palestra – Novas Regras nas Eleições 2016, a ser ministrada pelos Doutores
Leonardo Freire e Arthur Rollo, no dia oito de Outubro, às dez horas, naquela Casa de Leis.
COMUNICADO sobre a liberação de recurso financeiro:
Da Casa Civil / FUMEFI:
– no valor de R$ 833.504,29 para Pavimentação e Recapeamento em Diversas Vias do
Município

