CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 36ª Sessão Ordinária – 02/12/2019

MENSAGEM do Poder Executivo Nº:
026/2019 – Encaminhando PROJETO DE LEI Nº 031/19 – Dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar ao Orçamento de 2019 e dá outras providências;
027/2019 – Encaminhando PROJETO DE LEI Nº 032/19 – Altera a Lei Municipal Nº 1.578, de 30
de Novembro de 2009, que dispõe sobre a concessão de autorização para o Executivo Municipal
assinar Termo de Constituição do Consórcio Público denominado Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê – CONDEMAT, e dá outras providências.

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
420 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, informar todas as atividades realizadas para o público
no Distrito de Nossa Senhora do Remédio e as realizadas no Centro Esportivo e Recreativo
Expedicionário Benedito da Fonseca – CEREBF, com os respectivos público alvo, dia da semana
e horário, monitor e forma de inscrição para participação, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues
Borges;
439 – Encaminhar uma relação contendo cada Emenda Parlamentar destinada a este município,
com as respectivas informações: Autor, Valor, Destino, Data que o dinheiro entrou no caixa da
Prefeitura Municipal, Valor utilizado e destino da aplicação, Valor parcelado com número de
parcelas pagas e pendentes, justificando as Emendas cujos valores ainda não foram aplicados,
da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges;
440 – Informar se a Prefeitura Municipal implantou o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e
se realiza Audiência Pública para debater as metas fiscais, em caso positivo, comprovar e, em
caso negativo justificar e ainda informar se os dados são atualizados em tempo real, apresentam
o tipo de licitação que deu origem à despesa e se divulga os tributos arrecadados, dos Vers.
Débora Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto;
441 – Informar se o setor competente da Municipalidade tem realizado tratativas junto às
Empresas IDC e VIVO para disponibilizar internet aos moradores do trecho entre os Km 84 e 88
da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, Bairro do Alegre, e se tais empresas dispõem de concessão
para atuar nesta cidade, nos enviando o documento comprobatório, da Verª. Débora Aparecida
Rodrigues Borges;
442 – Informar todas as áreas de risco de alagamento e deslizamento detectadas neste
município, bem com as medidas adotadas para evitá-las, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues
Borges e Mário Barbosa Pinto;
443 – Enviar um relatório fotográfico da situação dos prédios públicos municipais, como por
exemplo, dos Postos de Saúde, das Escolas Municipais ativas e desativadas, bem como as
medidas adotadas para a conservação de cada um deles, enviando outro relatório relativo às
atividades de coleta de lixo na área rural, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues Borges e Mário
Barbosa Pinto;
444 – Encaminhar cópia de todos os planos de trabalho dos projetos em andamento e dos que
iniciarão, informe também o motivo pelo qual ainda não publicou os dados gerais para
acompanhamento de programas, ações, projetos e obras no site oficial da Prefeitura Municipal,
bem como a previsão para publicá-lo e atualizá-lo rotineiramente, dos Vers. Débora Aparecida
Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto;
445 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, informar: 1 – Qual o motivo da paralisação da obra
que vinha sendo realizada na Estrada Armindo Soares de Campos, popularmente mais conhecida
por Estrada da Barra; 2 – Quando será retomada e qual a data prevista para sua conclusão; e 3 –
Enviar cópia de todo processo licitatório e respectivo contrato, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
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continuação dos REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
446 – Informar se convidaram o Conselho Municipal de Turismo a participar na elaboração do
Decreto Municipal Nº 3.313, de 14 de Novembro, autorizando a permissão de uso e
regulamentação do Mercado Municipal, em caso negativo informar o motivo pelo qual não o
convidou e, em caso positivo, encaminhar cópia do convite com documento de seu recebimento,
do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
447 – Informar se estão repassando ao FUMTUR, o valor arrecadado com taxas de expedição e
renovação de alvarás de hotéis, pousadas, restaurantes e similares, casas noturnas de qualquer
natureza, agências de viagens, transportadores turísticos e similares, conforme alínea “a” do
Artigo 33 da Lei Municipal Nº 1.405/2004, encaminhando cópia dos comprovantes em caso
positivo e, em caso negativo justificar, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; e
448 – Informar as providências adotadas e encaminhar cópia dos estudos elaborados, desde
2017 até a presente data, acerca do funcionamento das câmeras de monitoramente, bem como
se efetivará o seu funcionamento até o final do próximo ano, em caso positivo qual a previsão e
em caso negativo justificar, do Ver. Cláudio do Prado Moraes.

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
410 – Realizar a manutenção da Estrada do Ribeirão do Pote e demais estradas daquele bairro,
do Ver. Sérgio dos Santos;
414 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção das rampas de acesso para
portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, principalmente, a que está
localizada na Rua Pedro Rodrigues de Camargo, próximo a Vidraçaria Moura, dos Vers. Mário
Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues Borges;
415 – Determinar ao setor competente, elaborar um estudo com o fim de instalar um redutor de
velocidade na Rua Padre Anchieta, próximo a Travessa Justino Cardoso de Siqueira, dos Vers.
Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues Borges;
416 – Determinar ao setor competente, realizar o cascalhamento do Ramal próximo ao Km 01 da
Estrada da Barra, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
417 – Unir forças com os subscritores e lideranças partidárias junto à Secretaria Estadual de
Saúde, com a finalidade de incluir o Município de Salesópolis na Central de Regulação de Oferta
de Serviços de Saúde – CROSS do Vale do Paraíba, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues
Borges e Mário Barbosa Pinto;
418 – Interceder junto à empresas prestadoras de serviços de internet, objetivando o atendimento
ao Bairro do Serrote, com a maior brevidade possível, realizando o prolongamento de
cabeamento de fibra ótica, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos;
419 – Determinar ao responsável pelo Setor de Obras e Serviços Municipais, acompanhar os
responsáveis pela coleta de resíduos comuns no período diurno, informando os pontos de coleta,
objetivando melhorar o atendimento aos munícipes, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
420 – Determinar ao setor competente, retirar os entulhos e equipamentos abandonados na
calçada da Rua Padre Benedito Rodrigues da Cunha, Bairro Fartura, do Ver. Rodolfo Rodrigues
Marcondes;
421 – Determinar ao departamento competente, elaborar um estudo com o fim de melhorar as
condições do tráfego de veículos na Rua Dr. Frederico Ozanan, entre a Santa Casa local e o atual
prédio onde está a Secretaria Municipal de Saúde, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
422 – Determinar ao setor competente, instalar uma luminária na altura do Nº 642 da Rua
Sebastião Nepomuceno, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
423 – Adotar as medidas necessárias com o fim de incluir na coleta, na porta da casa, as Ruas
José de Almeida e Antônio Nunes de Almeida ou disponibilize um contêiner de 1.000 litros, como
ponte de Entrega Voluntária de resíduos sólidos, na Rua Vereador Paulo Miranda, esquina com a
Rua José de Almeida, no Bairro da Grama, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
segue fls. 03

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
continuação da relação de Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 36ª Sessão Ordinária – 02/12/2019

Fl. 03

continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
424 – Determinar ao setor competente, analisar a possibilidade de realizar coleta de lixo na área
rural deste município, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
425 – Interceder junto à EDP Bandeirante Energias do Brasil, com a finalidade de instalar seis
luminárias na Travessa Pedro Rodrigues de Camargo, Loteamento do Tote, do Ver. Paulo Cézar
Monteiro
PARECER CFO Nº 043/19 – referente ao BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Outubro de 2019.

Matéria prevista para a ORDEM DO DIA da 36ª Sessão Ordinária – 02/12/2019

Primeira e Única Discussão e Votação dos PROJETOS DE LEI, Nºs:
- 024 (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), de autoria
do Poder Executivo;
- 026 (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), de autoria
do Poder Executivo;
- 027 (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), de autoria
do Poder Executivo;
- 029 (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), de autoria
do Poder Executivo.

Primeira e Única Discussão e Votação dos PROJETOS DE LEI, Nºs:
- 002 (Dispõe sobre a Organização Administrativa e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração
da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências), de autoria
da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Primeira e Única Discussão e Votação dos PROJETOS DE RESOLUÇÃO, Nºs:
- 009 (Altera os dispositivos dos arts. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 104 da Resolução Nº 383/1995
– Regimento Interno da Câmara Municipal de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora da
Câmara Municipal;
- 010 – (Altera o parágrafo único do artigo 186 da Resolução nº 383/1995 – Regimento Interno da
Câmara Municipal de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal; e
- 011 – (Altera o artigo 234 da Resolução Nº 383/1995 – Regimento Interno da Câmara Municipal
de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

