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Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 31ª Sessão Ordinária – 10/10/2022 
 
 
 
MENSAGEM do Poder Executivo Nº: 
087 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 087/2022 – Dispõe sobre a abertura de  Crédito  Adicional  

Suplementar  de  R$ 71.000,00 ao Orçamento de 2022 e dá outras providências Recurso para aditamento do Contrato de 

empresa que realiza a limpeza sanitária nas escolas municipais 
086 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 088/2022 – Dispõe sobre a celebração de Convênio entre o 

Poder Executivo e o Governo do Estado de São Paulo, através da secretaria de Segurança Pública Convênio para 

disciplinar as atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, delegando-se competência de trânsito atribuídas ao Município, pela Lei Nº 
9.503/1997 
088 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 089/2022 – Dispõe sobre Ratificação do Instrumento de 

Alteração e Consolidação do Contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal Três Rios e dá outras 
providências. 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
204 –  Informar quanto de brita já foi adquirida com o recurso liberado com a aprovação do projeto 
de lei neste Legislativo, para aquisição de duzentas toneladas, e enviar um relatório de 
recebimento deste material, incluindo a porcentagem já utilizada nas estradas e a porcentagem 
restante para a empresa fornecer a este município, de autoria da Comissão de Estradas 
Municipais – CEM; 
205 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade deste município também ter como 
referência as unidades de saúde dos municípios do Vale do Paraíba, aumentando o acesso na 
área hospitalar e ambulatorial, melhorando a assistências às necessidades imediatas dos 
cidadãos salesopolenses, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
206 – Responder se existe programação para a realização de algum evento festivo no Distrito de 
Nossa Senhora do Remédio, em caso positivo discriminar com tipo de evento, data prevista, local, 
entre outros e, em caso negativo, justificar, bem como, considerando os quatrocentos mil reais 
aprovados através do Projeto de Lei Nº 062/2022, para realização de eventos festivos cívicos, 
artísticos e culturais, quais foram os valores gastos, até o momento, encaminhando os 
comprovantes destas despesas e o saldo remanescente, de autoria da Verª. Débora Aparecida 
Rodrigues Borges; 
207 – Determinar ao setor competente, informar quanto tempo o munícipe precisa aguardar, para 
ser atendido em consultas, e para a realização de exames laboratoriais, nas especialidades 
médicas de Pediatria, Ginecologia, Oftalmologia e Cardiologia, bem como para atendimentos em 
Clínica Geral, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
208 – Considerar o Relatório de Gestão Fiscal do município, apresentando os Orçamentos Fiscal 
e da Seguridade Social, referente ao 2º Quadrimestre de 2022, demonstrando que as despesas 
totais com pessoal é atualmente de 32,30% em relação a receita corrente líquida, podendo chegar 
até o limite prudencial de 51,30%, portanto, comprovando que há margem suficiente para 
aumentar despesas com folha de pagamento, contratando pessoal para iniciar as atividades na 
Creche e, novamente estudar a possibilidade de dar início ao funcionamento da Creche Municipal 
no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, em caso negativo, justificar, de autoria da Verª. 
Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
209 – Interceder junto a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, 
com o fim de estudar a possibilidade de contemplar, com rede de água e esgoto, a Rua Marcílio 
Leme do Prado, Bairro Totozinho Cardoso,  informar se já existe planejamento para a realização 
destes serviços e, em caso positivo, qual a data prevista para o início desta benfeitoria, de autoria 
do Ver. Mário Barbosa Pinto; 
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continuação dos REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
210 – Informar e encaminhar o que se segue, acerca do contrato para a construção da ponte de 
concreto armado no Bairro dos Buenos, com previsão de execução em quatro meses, ou seja, 
findaria em três de Julho, e prorrogado até o dia três de Novembro: 1) Qual o motivo da empresa 
ficar quase trinta dias sem executar serviços, 2) Houve notificação para a empresa retomar os 
serviços, 3) Qual a porcentagem dos serviços executados, e 4) Qual a data prevista para finalizar 
o objeto, e quais providencias a Administração tomará para que a empresa cumpra o contrato 
firmado no prazo anteriormente acordado, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; e 
211 – Encaminhar o projeto de pavimentação e calçamento da Rua José Candido Sandoval, do 
seu início até a ponte de concreto armado, cuja obra vem sendo realizada com recurso da Defesa 
Civil, no Bairro dos Buenos, e também após a ponte, bem como informar se poderá ser utilizado, 
igualmente nos demais casos constante de projetos de lei, o superávit financeiro para realização 
deste serviço tão importante, e que vai proteger a obra da mencionada ponte, de autoria do Ver. 
Marco Aurélio Ventura. 

 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
225 – Interceder junto à EDP Bandeirante Energias do Brasil, com o fim de instalar uma luminária 
na altura do Nº 68 da Estrada de Servidão Benedito Alves, Bairro do Chá, próximo a instalação Nº 
150201741, e outra na altura do Nº 60 da Estrada de Servidão do Onofre, Bairro Nhá Luz, 
próximo a instalação Nº 150292884, de autoria do Ver. Sebastião de Souza; 
226 – Com o email que encaminha em anexo, de autoria do ambientalista Helder Wuo, constando 
de uma minuta que institui o “IPTU Verde” neste município, encaminhar para ser estudada pelo 
setor competente do Poder Executivo, a fim de que considere a possibilidade de implantar este 
projeto, de autoria da Comissão de Justiça e Redação – CJR; 
227 – Interceder junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, objetivando o 
cadastramento dos imóveis que, mesmo tendo seus impostos fixados em área urbana, não estão 
sendo atendidos por esta empresa, no recebimento de suas correspondências, de autoria do Ver. 
Mário Barbosa Pinto; 
231 – Determinar ao setor responsável, realizar a pintura da marca longitudinal da Linha de 
divisão de Fluxos Opostos (LFO), no trecho da Rua Braz Torraga, em que há direção de mão 
dupla, à exemplo da pintura da Rua, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura;  
232 – Determinar ao setor responsável, realizar a colocação de pedras, no caminho que os 
alunos-usuários do transporte escolar, utilizam para chegar às EMEF Professora Sônia Maria da 
Fonseca e EE Professora Rosa Maria de Souza, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 
233 – Determinar ao setor competente, realizar estudos objetivando transformar em uma Creche 
Municipal, o prédio da antiga escola do Bairro Bragança, localizado na Rua Nossa Senhora da 
Conceição, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos 
Santos; 
234 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza do córrego localizado próximo ao Nº 
1.686 do Km 1, da Estrada do Diamantino, no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, bem como 
a substituição da ponte de madeira daquele local, com a consequente instalação da tubulação de 
concreto armado, que se encontra depositada no campo de futebol do Bairro Bragança, conforme 
fotos que anexa a este, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; e 
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
235 – Determinar ao setor competente, realizar as manutenções necessárias nas Ruas Nossa 
Senhora D’Ajuda e Chico Rita, ambas no Bairro Capela Nova, e executar os serviços de 
reposição de solo, patrolamento e sarjetamento na lateral de ambas as vias, abertura de saídas 
de água e aplicação de pedra brita ou entulho fino, conforme indicado nas fotos que anexa a este, 
de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos. 
 
 

OFÍCIO Nº:  
017  – da SOCIEDADE ESPORTIVA SALESOPOLENSE, convidando para a Primeira Copinha 
Rio Tietê de Futebol de Campo, a realizar-se no período de 09 de outubro a 20 de Novembro, na 
Praça de Esportes da entidade, no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, e em Mogi das 
Cruzes, com a participação de oito equipes de Salesópolis e da região, para atletas até dezesseis 
anos de idade, em parceria na organização com a Agência de Desportos do Alto Tietê – ADAT. 
 

 
Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da 31ª Sessão Ordinária – 10/10/2022 

 
 

PRIMEIRA E ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI NºS: 

 
• 076/2022 – Dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO 

para  o  exercício  de  2022,   abertura  de  Créditos   Adicionais   Especiais   no   valor   de  
R$ 1.200.000,00 ao Orçamento de 2022 e dá outras providências Recurso para implantação de 

Tirolesa; 

• 077/2022 – Dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO 
para o exercício de 2022, abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de  R$ 90.000,00 
ao Orçamento de 2022 e dá outras providências Recurso para contratação de empresa especializada na 

elaboração do Plano da Defesa Civil, para apresentar ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – GAEMA, 

em cumprimento ao TAC; 

• 078/2022 – Dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO 
para  o  exercício  de  2022,   abertura  de  Créditos   Adicionais   Especiais   no   valor   de  
R$ 200.000,00 ao Orçamento de 2022 e dá outras providências Recurso para contratação de empresa 

especializada na elaboração de Projeto Executivo de Implantação do Parque do Pinheirinho; 

• 079/2022 – Dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO 
para  o  exercício  de  2022,   abertura  de  Créditos   Adicionais   Especiais   no   valor   de  
R$ 1.600.000,00 ao Orçamento de 2022 e dá outras providências Recurso para drenagem e 

pavimentação para infraestrutura no Loteamento Tote; 

• 080/2022 – Dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO 
para  o  exercício  de  2022,   abertura  de  Créditos   Adicionais   Especiais   no   valor   de  
R$ 1.600.000,00 ao Orçamento de 2022 e dá outras providências Recurso para drenagem e 

pavimentação para infraestrutura nos Loteamentos Pereira e Bruno; 

• 081/2022 – Dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO 
para  o  exercício  de  2022,  abertura  de   Créditos   Adicionais   Especiais   no   valor   de  
R$ 320.000,00 ao Orçamento de 2022 e dá outras providências Recurso para contratação de empresa 

para elaboração de Projeto Executivo Arquitetônico e Complementar do Parque Linear; 

• 082/2022 – Dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO 
para  o  exercício  de  2022,   abertura  de  Créditos   Adicionais   Especiais   no   valor   de  
R$ 2.515.501,24 ao Orçamento de 2022 e dá outras providências Recurso para recapeamento da Rua 

São Cristóvão, trecho da Estrada da Aparecida e Rua Pastor José Benedito Lopes. 


