Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 24ª Sessão Ordinária – 10/09/2018

MENSAGEM do Poder Executivo Nº:
031 – Encaminhando o PROJETO DE LEI N° 035/18 – Dispõe so bre a alteração de
denominação de Via Pública e dá outras providências.

OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs:
0843/18-GP – Solicitando a suspensão dos efeitos dos artigos 1° e 2° da Lei Complementar Nº
001/1992, de acordo com Parecer Jurídico anexo, cumprindo Ordem Judicial;
0876/18-GP – Convidando para o evento de recebimento das Ordens de Serviço para a
execução de trabalhos que darão continuidade ao processo de regularização, objetivando
alcançar a regularização plena, culminando com a obtenção da Declaração de Conformidade
Urbanística (DCUA), por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Meio
Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária, em parceria com o Programa “Cidade
Legal”, da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, que ocorrerá no dia 11 de Setembro
de 2018, às dez horas, no Centro Comunitário do Bairro Fartura;
0871/18-GP – Encaminhando os Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Salesópolis, relativos aos meses de Abril a Julho2018.

PROJETO DE LEI N° 034/2018 – Dispõe sobre a divulgação das listagens de espera dos
inscritos para vagas em creches e escolas da Rede Pública Municipal de Educação, com base
na Lei Nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, e dá outras providências, do Ver. Rodolfo
Rodrigues Marcondes;

REQUERIMENTO solicitando ao Presidente da Câmara Municipal Nº:
231 – Oficiar ao Senhor Procurador Jurídico desta Casa de Leis, para manifestar-se e esclarecer
se as Leis Estaduais Nºs 898/75 e 1.172/76 foram revogadas com a aprovação da Lei Estadual
Nº 15.913/15 e do Decreto Nº 62.061/16, todos relativos ao uso do solo e proteção dos
mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse da Região
Metropolitaba da Grande São Paulo, do Ver. Claudinei José de Oliveira;

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
232 – Prestar informações relacionadas em três itens, sobre a atuação da Administração
Municipal para solucionar a problemática com disposição de resíduos sólidos no município, do
Ver. Claudinei José de Oliveira;
233 – Informar as providências adotadas com relação ao relatório final do Processo de
Sindicância para apuração do capotamento do Veículo Gol, Placa DMN 8999, enviando
documentos comprobatórios, dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Rodolfo Rodrigues
Marcondes;
234 – Informar o motivo da morosidade para consertar os caminhões de lixo e demais veículos
que estão aguardando manutenção no Setor de Obras, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
235 – Prestar informações relacionadas em cinco itens, acerca das obras da ARES –
Associação dos Recicladores de Salesópolis, de autoria da COSPES – Comissão de Obras,
Serviço Público, Educação e Saúde.
INDICAÇÃO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nº:
222 – Determinar ao setor competente, fiscalizar a execução dos trabalhos de reposição
asfáltica feitos pela SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo,
evitando gastos futuros pelo Poder Público Municipal para os inevitáveis reparos, do Ver.
Claudinei José de Oliveira;

segue fls. 02

continuação da relação de Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 24ª Sessão Ordinária – 10/09/2018

Fl. 02

OFÍCIO N°:
041/2018 - da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo,
encaminhando informações relevantes para montagem e consecução das peças orçamentárias,
e solicitando que estas sejam consideradas quando do exame dos valores orçamentários e
financeiros do Município, e da avaliação da sua gestão fiscal.

BALANCETE FINANCEIRO da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis,
referente ao mês de Agosto/2018.

