
 

 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

REQUERIMENTO Nº.  121/10 

 Considerando que é dever do vereador manter a população sempre bem informada de todos 

os assuntos que envolvem a administração pública municipal. 

 Considerando que temos informação que o município está passando por sérios transtornos 

financeiros devido a uma série de fatores, dentre eles, precatórios, multas da Cetesb com 

irregularidades do aterro sanitário, pagamento do destino final de resíduos sólidos (lixo), etc. 

 Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal Marcos de Oliveira Galvão, nos informe: 

1. Qual é o valor das multas aplicadas pela Cetesb ao município relativas ao aterro sanitário 

(lixão), já desativado, enviar as respectivas cópias das infrações aplicadas. 

2. Quantas toneladas de resíduo sólido aproximadamente por mês é transportada, e qual o valor 

pago por tonelada ao destino final. 

3. Qual é o montante da dívida real do município com o INSS e data da apuração. 

4. Qual é o montante da dívida com precatórios e quais são as medidas tomadas para que a 

Prefeitura não venha a sofrer outro seqüestro de receita. 

5. Quais os meios que estão sendo utilizados para que o erário público sane estas dívidas. 

6. Se o valor do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) vem sendo reajustado pelo 

Governo Federal nos últimos 3 anos, proporcionalmente aos compromissos impostos pela 

União. 

7. Qual o valor da atual dívida ativa do município, e se está havendo diminuição da 

inadimplência diante do projeto de anistia de multas e juros em vigor 

Plenário vereador João Caltabiano, 04 de outubro de 2010. 
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