CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 02ª Sessão Ordinária – 10/02/2020

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº:
001 – Altera o Inciso II do artigo 12 da Lei Orgânica da Estância Turística de Salesópolis e dá
outras providências, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal e outros Vereadores.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº:
002 – Altera o caput do art. 230 e o art. 231, suprime a alínea “a” do § 1º do art. 153 e o Inciso III
do art. 230, todos 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:
009 – Informar quando pretende encaminhar para esta Casa de Leis, o projeto dispondo sobre o
Plano de Carreira dos servidores da Prefeitura Municipal, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes e
outros;
010 – Informar as medidas adotadas para apresentar as condições mínimas de uso da Praça do
Bairro Totozinho Cardoso, principalmente, a pista de skate que está com água parada por falta de
escoamento adequado, inclusive, com roedor morto em estado de putrefação no local, do Ver.
Cláudio do Prado Moraes;
011 – Informar se existe previsão para o desassoreamento do Córrego Peroba, Bairro do Alegre,
dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto;
012 – Encaminhar cópia dos documentos comprobatórios da realização de serviços de
dedetização, desinsetização e desratização, limpeza de caixa d’água, troca e manutenção dos
filtros d’água de cada unidade escolar municipal, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues Borges e
Mário Barbosa Pinto;
013 – Informar o motivo pelo qual ainda não realizaram manutenção da Estada dos Moraes e seus
ramais, bem como se existe previsão para este fim, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues
Borges e Mário Barbosa Pinto;
014 – Informar a previsão de início e término da obra de acessibilidade para a EMEF Ernesto
Ardachnikoff, e encaminhar cópia do projeto de acessibilidade da obra em questão e da solicitação
da escola para a adequação da acessibilidade, se houver, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues
Borges e Mário Barbosa Pinto;
015 – Encaminhar uma lista do quadro de funcionários de cada escola municipal, discriminando a
quantidade de cada cargo ocupado, e informando a quantidade de alunos de cada uma delas, dos
Vers. Débora Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto;
016 – Informar se ocorreram serviços de manutenção, serviços de dedetização e desratização,
avaliação prática pedagógica e replanejamento curricular de professores, durante o recesso
escolar na Creche Municipal, bem como informe se a Prefeitura Municipal já analisou a
possibilidade da implantação de um programa de plantão para a creche, em caso positivo,
informar o resultado obtido, em caso negativo, quando pretende iniciá-lo, dos Vers. Débora
Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto;
017 – Informar a atual quantidade de barracas funcionando na Feira Noturna e a quantidade de
barracas que podem funcionar, e se existe um estudo para implantar a Feira Noturna no Distrito de
Nossa Senhora Remédio, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto;
018 – Encaminhar cópia da documentação cadastral das empresas de telefonia atuantes no
Município de Salesópolis, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto;
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continuação dos REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
019 – Encaminhar cópia do cronograma de limpeza das ruas do Distrito de Nossa Senhora do
Remédio e Bairro Bragança, bem como cópia do cronograma de manutenção das estradas do
município, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto;
020 – Determinar ao setor competente, enviar uma relação contendo todos os convênios em
aberto, até a presente data, constando das respectivas: origem do recurso, nome de empresa
responsável, nome do fiscal municipal que a acompanha, objeto do convênio, valor total e número
de parcelas, data de início e prazo previsto para término, bem como valor e número de parcelas
pagas pendentes e etapa em que encontra a obra, se houver saldo a pagar qual o valor e
porcentagem, e ainda envie cópia das Notificações que tenham sido encaminhadas à empresa por
desacordo no projeto e se houve atendimento, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
021 – Informar por qual motivo, até o momento, não foi colocada a cobertura no ponto de parada
do transporte coletivo, na Rodovia Mogi das Cruzes – Salesópolis, em frente a Igreja Nossa
Senhora D’Ajuda, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
022 – Informar o assunto debatido e o que ficou decidido na reunião de trabalho do Grupo de
Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – GAEMA do Ministério Público Estadual, com a
participação da Prefeitura Municipal de Salesópolis, SABESP, EDP Bandeirante Energias do Brasil
e CETESB, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
023 – Informar as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal para firmar parcerias com o DAEE e
Sabesp, com o objetivo de limpar os córregos do Município, como por exemplo, dos Bairros
Fartura e Totozinho Cardoso, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
024 – Informar o motivo da paralisação da obra da Estrada Armindo Soares de Campos, Bairro da
Barra, quando será retomada, o prazo para sua conclusão, se o funcionário municipal responsável
pela obra está acompanhando a situação atual, em caso positivo, enviar documentos
comprobatórios, bem como informar de quem será a responsabilidade por eventuais danos, e se
serão realocados os postes, antes de asfaltar; e se for pela empresa responsável pelo serviço ou
EDP Bandeirante Energias do Brasil, encaminhando documentos de autorização de retirada e
realocação, bem como encaminhar cópia de todo o processo licitatório, inclusive do contrato
firmado, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
025 – Informar quando irá cascalhar e patrolar a Rua Vereadores Paulo Miranda, Bairro da Grama,
do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
026 – Informar por qual motivo ainda não foram instaladas as placas de identificação das Ruas
Benedita Antonia da Fonseca, José de Almeida, Vereador Paulo Miranda e Antonio Nunes de
Almeida, do Bairro da Grama, e qual a previsão para instalação, do Ver. Rodolfo Rodrigues
Marcondes; e
027 – Informar quando serão desentupidos os dois bueiros em frente à sede do Grupo de
Escoteiros, na Rua São Sebastião e, quando a tampa do outro bueiro, na mesma rua, no sentido
da igreja, será substituída, dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Mário Barbosa Pinto.

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
019 – Determinar ao setor competente, vistoriar a Praça Totozinho Cardoso, principalmente, a
pista de skate, com a finalidade de verificar os seus problemas e adotar as devidas providências
para sua correção, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
020 – Determinar ao setor competente, instalar redutores de velocidade ao longo da Avenida
Bragança, Bairro Bragança, principalmente, nas proximidades dos pontos de embarque e
desembarque do transporte escolar, do Ver. Paulo Cézar Monteiro;
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
021 – Interceder junto à EDP Bandeirante Energias do Brasil, com a finalidade de instalar três
luminárias na Estrada dos Barbosas, entre o entroncamento com a Estrada dos Rodrigues até o
início da Rua Afonso José da Silva, Bairro Bragança, do Ver. Paulo Cézar Monteiro;
022 – Criar uma comissão, juntamente com representantes deste Legislativo, com a finalidade de
sensibilizar os empresários da Região do Alto Tietê e Vale do Paraíba, a contratar pessoal de
Salesópolis em suas empresas, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa
Pinto;
023 – Que, em conjunto com seus Secretários de Governo, considere a proposta anexa de
Anteprojeto de Lei, instituindo no Calendário de Eventos Oficiais da Estância Turística de
Salesópolis, o “Dia da Marcha para Jesus”, a ser celebrado, anualmente, em 31 de outubro, e dá
outras providências, do Ver. Edson Lopes Cerqueira;
024 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção da boca de lobo entupida, próxima
a Praça do Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
025 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção da calçada que cedeu, próximo a
Pizzaria do Hélio, Avenida Prefeito Pedro Rodrigues de Camargo Neto, do Ver. Cláudio do Prado
Moraes;
026 – Determinar ao setor competente, buscar parceria com o DAEE e Sabesp, com a finalidade
de limpar o córrego que deságua na Represa do Paraitinga, localizada na Rodovia SalesópolisSanta Branca, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
027 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção das duas pontes de madeira
existentes sobre o Rio Paraitinga, sendo uma em frente ao Depósito Camargão e outra próxima ao
prédio da Secretaria Municipal de Educação, do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
028 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza e a construção de uma calçada no
terreno vazio, próximo a Clínica Municipal de Fisioterapia, bem como a instalação de redutores de
velocidade e pintura de uma faixa de pedestre, incluindo-as no cronograma de trabalho deste ano,
do Ver. Cláudio do Prado Moraes;
029 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de destinar vaga exclusiva para
taxista próximo ao Supermercado Bom Dia, com a finalidade de embarque e desembarque de
pessoas e retirada de compras pelos clientes, bem como a pintura de duas faixas de pedestres
próximo as entradas do Supermercado em questão, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; e
030 – 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.

BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Janeiro/2020.

