CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 32ª Sessão Ordinária – 04/11/2019

MENSAGEM do Poder Executivo Nº:
024/2019 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 029/19 (Dispõe sobre a Abertura de Crédito
Adicional Especial ao orçamento de 2019, alteração de metas e valores do PPA 2018/2021,
Diretrizes da LDO 2019, e dá outras providências) pavimentação e/ou recapeamento asfáltico no Município de
Salesópolis, no valor de R$ 271.000,00;

PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs:
006 – Dispõe sobre a doação de eletrodoméstico e móvel ao Poder Executivo Municipal da
Estância Turística de Salesópolis, com a finalidade de atender as necessidades da EMEI
Professora Maria Aparecida Biasoli, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal.
007 – Altera os dispositivos dos arts. 224, 225, 227; acrescenta a alínea “g” ao § 2º do art. 190 e;
suprime a alínea “d” do § 3º do art. 190, todos da Resolução Nº 383/1995 – Regimento Interno da
Câmara Municipal de Salesópolis, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal.
008 – Altera os arts. 90 e 162 da Resolução Nº 383/1995 – Regimento Interno da Câmara
Municipal de Salesópolis, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
385 – informar as medidas adotadas com o fim de pintar a Avenida Nova para os treinos e
exames práticos de direção veicular, em caso positivo, quais foram e a previsão para pintá-la e,
em caso negativo, adotar providências necessárias, devido o risco de transferências dos exames
para as cidades próximas, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
386 – Oficializar a empresa responsável pelo transporte coletivo da Linha 311, trajeto Mogi das
Cruzes – Salesópolis, com a finalidade de informar se os motoristas acumularão a função de
cobradores, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
387 – Informar os custos finais, por tonelada, de lixo comum e de coleta seletiva, incluído seus
custos operacionais, separadamente, além de informar a quantidade de tonelada de lixo comum
enviada ao Aterro Sanitário, bem como a quantidade de lixo reciclável coletada pela Cooperares,
de janeiro até o dia 22 de outubro deste ano, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes.
388 – Informar as ruas contempladas no recapeamento do Projeto de Lei Nº 022/19, destinando
recurso no valor de R$ 200.000,00, bem como as contempladas no recapeamento do Projeto de
Lei Nº 028/19, destinando recurso no valor de R$ 998.450,75, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
390 – Prestar informações osbre possível abertura do Mercado Municipal, para atendimento de
vários comércios com os mais diversos tipos de produtos e mercadorias, se existe uma data
prevista e qual o critério ou normativa para conseguir o espaço para trabalhar no mercado, e onde
os interessados deverão procurar para obter maiores informações, do Ver. Paulo Cézar Monteiro;

REQUERIMENTO solicitando a Dirigente Regional de Ensino de Mogi das Cruzes, Nº:
389 – Encaminhar cópia dos documentos dos motoristas que transportam os alunos da rede
estadual do Município de Salesópolis, do Ver. Cláudio do Prado Moraes.

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
366 – Decretar ao setor competente, a realização da cobrança de uma única taxa para solicitação
dos serviços da Prefeitura Municipal, do Ver. Sérgio dos Santos;
367 – Determinar à Secretaria de Assistência Social Municipal, realizar visita junto aos familiares
de funcionários alcoólatras, adotando providências no caso de internação e afastá-lo do serviço
pelo INSS, do Ver. Sérgio dos Santos;
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
370 – Determinar ao setor de Obras e Serviços Municipais, colocar uma placa de estacionamento
indicando “somente carga e descarga” na altura do Nº 1.020 da Praça João Menendes, próximo a
Quitanda e Mercearia São José, bem como realizar a pintura da faixa na guia deste mesmo local,
do Ver. Paulo Cézar Monteiro;
371 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, com a finalidade de instalar uma
luminária próxima ao número 758 da Rua Ismael Carlos da Fonseca, Bairro Fartura, do Ver. Paulo
Cézar Monteiro;
372 – Determinar ao setor competente, limpar os dois tanques escavados do Centro de
Sustentabilidade e Apoio Rural, Bairro da Grama, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
373 – Determinar aos funcionários do setor de Cadastro Imobiliário, participar da reunião às 15h
do dia 09 de novembro, no Centro de Sustentabilidade e Apoio Rural, para prestarem
esclarecimentos acerca do comunicado referente ao IPTU do Bairro da Grama, do Ver. Rodolfo
Rodrigues Marcondes;
374 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, com a finalidade de instalar uma
luminária nas proximidades do Nº 482 da Rua Doutor Frederico Ozanan, área central, bem como
instalar redutores de velocidade nesta mesma rua, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
375 – Determinar ao setor competente, adotar providências com a finalidade de construir calçadas
na Travessa e Rua Justino Cardoso de Siqueira, preferencialmente, de alvenaria, bem como a
limpeza do espaço destinado aos pedestres desta travessa e rua, do Ver. Rodolfo Rodrigues
Marcondes;
376 – Dar preferência aos comerciantes e ambulantes de nossa cidade, que queiram trabalhar
nas Feiras de “Quinta de Mês”, do Ver. Sérgio dos Santos;
377 – Determinar ao setor de planejamento, tornar mão de via única a Rua Itys Fides Bueno de
Toledo, do início da Auto Peças até a Rua Ver. João Freire de Almeida, esquina com o depósito
da Antártica, do Ver. Sérgio dos Santos;
378 – Determinar ao setor competente, cascalhar e patrolar a Rua Pedro Eugênio Bueno, Bairro
Totozinho Cardoso, bem como melhorar o acesso a esta via, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
379 – Determinar ao setor competente, realizar estudo de viabilidade de instalação de iluminação
de pública na altura do Km 80+100metros da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, próximo
ao ponto de ônibus e Obelisco da Barragem de Ponte Nova, do Ver. Nilson Satolu Imamura;
380 – Determinar ao setor competente, realizar estudo de viabilidade de instalação de iluminação
de pública na altura do Km 81 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, próximo ao ponto de
ônibus e na rotatória existente, do Ver. Nilson Satolu Imamura;
381 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, com a finalidade podar as árvores
da Estrada da Barragem de Ponte Nova, do Ver. Nilson Satolu Imamura;
382 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção necessária da estrada municipal
que cruza o Bairro do Paraitiguinha e Bairro da Barra, nas proximidades da escola desativada do
Bairro da Barra, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
383 – Determinar ao setor competente, tapar o enorme buraco no Km 03 da Estrada Armindo
Soares de Campos, após a torre, existente na parte do lado do barranco de uma curva acentuada,
utilizando-se das várias pedras de porte médio e grande retiradas da obra desta mesma rua, do
Ver. Cláudio do Prado Moraes;
384 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, estender a rede de energia elétrica
até a Estrada Campos, Bairro do Itaguassú, próximo ao antigo Bar do “Ceará”, do Ver. Edilson
Aparecido dos Santos;
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
385 – Viabilizar recursos financeiros junto aos Deputados Márcio Alvino e André do Prado, em
conjunto com o Governo Federal e Estadual, com a finalidade de adquirir equipamentos e
maquinários novos, sendo eles: motoniveladora, retroescavadeira, rolo compactador pé de
carneiro, caminhão basculante e caminhão com carreta para transporte de máquinas, do Ver.
Edilson Aparecido dos Santos;
MOÇÕES Nºs
002/19 – REPUDIANDO a possibilidade de instalação de um pedágio na altura do Km Nº 45 da
Rodovia Mogi-Dutra SP 088, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros;
003/19 – APLAUDINDO PROFESSORES E ALUNOS que participaram da 22ª Olimpíada
Brasileira de Astronomia e Astronáutica, cujo evento ocorreu na própria escola, no dia 17 de maio
de 2019, consagrando alguns alunos como campeões e medalhistas por alcançarem um
expressivo resultado no evento, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros.

PARECERES CFO Nºs
033/19 – referente ao BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Setembro de 2019;
034/19 – referente ao BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, relativo aos meses de junho a agosto de 2019;

OFÍCIO Nº:
CGCRRM Nº 1552/2019 – Transmitindo cópia da decisão exarada pela Colenda Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, JULGANDO IRREGULAR, AS CONTAS
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA FREDERICO OZANAN, acerca dos valores transferidos
durante o EXERCÍCIO DE 2016 pelo Município de Salesópolis, deixando de condenar a entidade
à devolução de valores por ausência, aparente, de desvios ou dano ao erário.
Matéria prevista para a ORDEM DO DIA da 32ª Sessão Ordinária – 04/11/2019

Primeira e Única Discussão e Votação:
- VETO PARCIAL AO AUTÓGRAFO Nº 1.585/19 – (Institui o Serviço Voluntário no âmbito da
Administração Pública do Município da Estância Turística de Salesópolis – SP, e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo;
- PROJETO DE LEI Nº 021/19 – (Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional ao Orçamento de
2019, alteração de Metas e Valores do PPA 2018/2021, diretrizes da LDO 2019, e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo;
- PROJETO DE LEI Nº 022/19 – (Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional ao Orçamento de
2019, alteração de Metas e Valores do PPA 2018/2021, diretrizes da LDO 2019, e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo.

