CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 05ª Sessão Ordinária – 22/03/2021

MENSAGENS do Poder Executivo Nºs:
003 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 003/2021 (Dispõe sobre a alteração de metas e
valores, diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2021, abertura de Crédito Adicional Especial de
R$ 15.466,54 ao Orçamento de 2021 e dá outras providências). Recursos para enfrentamento da
Emergência da COVID-19 - Secretaria de Assistência Social

004 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 004/2021 (Dispõe sobre a alteração de metas e
valores, diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2021, abertura de Crédito Adicional Especial de
R$ 304.743,69 ao Orçamento de 2021 e dá outras providências). Recursos para aquisição de materiais e
equipamentos para a Rede Municipal de Educação, a serem repassados pelo FNDE através do PAR, para aquisição de equipamentos e utensílios de
cozinha, brinquedos, equipamentos de climatização, materiais esportivos e mobiliários para sala de aula

005 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 005/2021 (Dispõe sobre a alteração de metas e
valores, diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2021, abertura de Crédito Adicional Especial de
R$ 793.800,32 ao Orçamento de 2021 e dá outras providências). Recursos para enfrentamento de Emergência da
COVID-19

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
017 – Buscar esclarecimentos e normas jurídicas legais, se possível levando o caso acerca da
liberação das ligações ou extensões de energia elétrica pelo próprio município, sem a necessidade
de licenciamento por parte da CETESB, junto à Secretaria de Estado correspondente e ao
CONDEMAT, em busca de solução e desburocratização, e nos retorne com informações acerca
da solução, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira;
018 – Determinar ao setor competente, primeiramente analisar o caso da cobrança de IPTU 2021
e, posteriormente, enviar as seguintes informações: 1)Desde a aprovação da Lei Específica Alto
Tietê Cabeceiras, qual é o número de residências cadastradas e qual foi a porcentagem de
aumento na arrecadação do IPTU com a inclusão de novas residências; e 2) Em quais novos
loteamentos e bairros que, no decorrer da gestão passada e da atual, diante do beneficio da Lei
Especifica, foram feitas as fiscalizações e medições de terreno para aplicação do imposto, de
autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira;
019 – Informar quais medidas serão adotadas com relação à obra da Rua Frederico Ozanan e
Travessa de igual denominação, que vem dando causa ao acúmulo de águas pluviais que estão
invadindo propriedades particulares e várias residências, situação já de conhecimento da
Administração Municipal, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira;
020 – Informar a situação e quantidade dos leitos, utilização dos respiradores adquiridos e
quantidade de médicos e enfermeiros nos plantões para atendimento nesta fase tão complicada
em que passa a nossa cidade, Estado, País e Planeta, de autoria do Ver. Claudinei José de
Oliveira.

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
035 – Determinar ao setor competente, adotar as providências que se fizerem necessárias à
adequação de uma pista de caminhada no entorno dos Campos de Futebol do Distrito de Nossa
Senhora do Remédio e da Vila Bragança, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos;
036 – Determinar ao setor competente, contatar a Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo – SABESP, objetivando a implantação de rede de água potável e de esgoto na Rua
Armindo Pereira, Vila Bragança Nº 426, acesso a Avenida Bragança, de autoria do Ver. Edilson
Aparecido dos Santos;
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
037 – Determinar ao setor competente, desassorear o trecho do Córrego do Paraitinguinha,
localizado na Estrada Ouro Branco, próximo às residências do Srs. Francisco de Assis Brito e
“Julião”, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura;
038 – Determinar ao setor competente, elaborar um estudo para implantar mais uma lombada na
Rua Joaquim Domingues Martins, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, de autoria dos Vers.
Paulo Cézar Monteiro e Marco Aurélio Ventura;
039 – Determinar ao Administrador do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, estudar a
possibilidade de realocar os containers instalados do lado esquerdo da Rua Hisashi Kimoto,
sentido área central do Distrito de Nossa Senhora do Remédio ao Bairro Bragança, de autoria dos
Vers. Paulo Cézar Monteiro e Marco Aurélio Ventura;
040 – Determinar ao setor competente, adotar providências com relação as enchentes que
ocorrem na Rua Sebastião Antônio de Souza, principalmente, na altura do Nº 53 da Travessa Um,
de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto;
041 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção da Rua Santa Edwirges, Bairro
Fartura, especialmente, na altura do Nº 248, de autoria dos Vers. Cristian Luiz Candelária e Mário
Barbosa Pinto;
042 – Interceder junto à EDP Bandeirante Energias do Brasil, para que uma equipe técnica vistorie
a situação das proximidades da Igreja de São Benedito, Bairro do Pico Agudo, cujos moradores
utilizam uma rede de energia elétrica que passa na estrada, e em área do Parque da Nascente do
Rio Tietê, os quais vêm pleiteando a mudança da rede e adequação das ligações atuais a uma
nova rede implantada recentemente para atender uma serraria instalada naquele bairro, converse
com os moradores e então elaborem um relatório, expondo a situação e a necessidade de
conserto, solicitando urgente reparação, com definição prévia de curto prazo, para evitar maiores
prejuízos a todos, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira;
043 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção na Rua Deolindo Carlos da
Fonseca, Loteamento Carmona, próximo ao centro da cidade, de autoria do Ver. Cristian Luiz
Candelária;
044 – Determinar ao setor competente, trocar as lixeiras danificadas e deterioradas que estão
instaladas nas ruas da cidade, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
045 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de adquirir um equipamento para
realizar os serviços de pintura da sinalização horizontal da malha viária, bem como interceder junto
aos Consórcios que o município de Salesópolis integra, com a finalidade de dispor de funcionários
para operação do equipamento, de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária;
046 – Prorrogar a cobrança de IPTU e ISS dos meses de abril, maio e junho de forma opcional,
àqueles que solicitarem, cujos valores podem ser distribuídos nas parcelas que vencerão a partir
de julho, do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior e demais Vereadores;
047 – Determinar ao setor competente, implantar duas lombadas na Rua Sebastião Nepomuceno
da Silva, Bairro Totozinho Cardoso, onde está instalado o Recanto Lua Crescente Ervas
Medicinais, de autoria do Ver. Sebastião de Souza.
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MOÇÃO DE PROTESTO Nº:
001 - À EMPRESA RADIAL TRANSPORTE COLETIVO, diante da superlotação dos ônibus que
atendem a Linha 311 Salesópolis – Mogi das Cruzes, bem como da redução de horários e
alteração destes sem aviso prévio, além da falta de limpeza/higienização dos veículos e do
oferecimento de álcool em gel na entrada dos ônibus, especialmente, neste período de Pandemia
da COVID-19. E ainda por não se conformar à publicação do seu próprio site na adoção de
medidas para combater o coronavírus, mas verdadeiramente continuar o combate, efetivamente
lutando pela vida e pelo direito de viver dos usuários, motivo pelo qual o Legislativo Salesopolense
reverte o convite da empresa: “Vem com a gente, vem combater de verdade a Pandemia”,
garantir aos seus passageiros mais que apenas conforto, garantir qualidade, pontualidade,
segurança e, especialmente, vem garantir cuidado com a saúde, para que de fato a VIDA
HUMANA seja valorizada, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges e demais
Vereadores.

OFÍCIOS DOS LÍDERES DE BANCADA 2021, atendendo o disposto no Art. 22, §1º do Código de
Ética e Decoro Parlamentar desta Casa de Leis, indicam seus Pares para integrar a Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar para o Biênio 2021-2022 ou abdicam da indicação.

BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Fevereiro/2021.

PARECER CFO (Comissão de Finanças e Orçamento) Nº:
002 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de
Janeiro/2021.

REQUERIMENTOS de Deputados Estaduais Nºs:
108 – Parabenizando a população de Salesópolis pelo aniversário, no último dia 28 de fevereiro,
rendendo homenagens aos cidadãos que prestam importante contribuição ao crescimento do
Estado e, consequentemente, da Nação, de autoria do Deputado Estadual Coronel Telhada;
112 – Parabenizando a população de Salesópolis pela comemoração de mais um aniversário da
cidade que tanto contribui para o desenvolvimento do Estado, de autoria do Deputado Estadual
Adalberto Freitas.

- ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR PARA
O BIÊNIO 2021-2022, conforme Art. 22, §4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar.

