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Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 33ª Sessão Ordinária – 24/10/2022 
 
 
OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs: 
510 – Solicitando a RETIRADA do PROJETO DE LEI Nº 089/2022 (Dispõe sobre a ratificação do 
instrumento de alteração e consolidação do contrato de Consórcio Público do Consórcio 
Intermunicipal Três Rios e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. 
 
 
REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nº: 
213 – Informar se pretende atender o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da 
educação básica pública. Em caso positivo, informar quais medidas estão e serão adotadas e, em 
caso negativo, justificar, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
214 – Informar se existe previsão com o fim de realizar a manutenção dos aparelhos das 
Academias ao Ar Livre do Distrito de Nossa Senhora do Remédio e do Bairro Bragança. Em caso 
positivo, informar a data prevista de início e o que será feito, em caso negativo, justificar, de 
autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
215 – Encaminhar cópia dos relatórios elaborados pela Comissão Permanente de Estudo voltados 
à readequação do atual Cemitério Municipal e a construção de um novo, bem como a análise e 
regulamentação do Velório Municipal, instituída pela Portaria Nº 5.961, de 03 de dezembro de 
2019, bem como informações sobre as medidas que vem sendo adotadas para construção de um 
novo Cemitério e o que falta, bem como o que vem sendo feito para retomar o prédio do Velório 
Municipal, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
216 – Informar o motivo da paralisação da obra de construção da ponte de concreto armado no 
Bairro dos Buenos, enviando cópia da manifestação da Defesa Civil, bem como informe se 
ocorreu adequação em seu projeto executivo e, em caso positivo, informar quais foram as 
alterações, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 
217 – Informar se há programa de incentivo aos moradores locais para registrarem seus veículos 
em nosso município, em caso positivo, informá-lo, bem como o valor relativo ao IPVA repassado 
ao nosso município, atualmente; e se seria possível destinar porcentagem fixa de 50% deste valor 
arrecadado, para a manutenção e melhoria em infraestrutura das estradas rurais de nosso 
município, em caso positivo, informar as medidas necessárias para tanto, de autoria do Ver. 
Marco Aurélio Ventura; 
218 – Informar o que foi e vem sendo feito para solucionar os problemas enfrentados pelos 
moradores da divisa entre os Municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim, como serviços públicos 
de saúde, onde há divergência na demarcação do Quadro Territorial previsto em lei e o Mapa 
Oficial do Estado de São Paulo, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
219 – Informar o percentual investido de recurso proveniente do FUNDEB, encaminhando 
documentos comprobatórios e detalhando os valores investidos em pagamentos de salários e 
investimentos na educação, bem como a porcentagem já aplicada na área da educação 
proveniente da arrecadação municipal, encaminhando documentos comprobatórios e também 
detalhando os investimentos realizados, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 
220 – Informar se a Praça Carmen Hernández Barrera foi adotada por alguém; em caso positivo, 
o termo de cooperação firmado prevê a manutenção da iluminação da praça, se sim, a 
Administração Municipal a notificou sobre os problemas com lâmpadas queimadas, se não, adotar 
esta providência; em caso negativo, informar o prazo para substituição das luminárias queimadas, 
de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 
221 – Informar se a Administração Municipal possui conhecimento dos problemas relativos à obra 
da calçada em frente da EMEF Ernesto Ardachnikoff, se sim, a empresa que realizou a obra foi 
notificada para refazer o serviço, em caso positivo, enviar documentos comprobatórios e informar 
o prazo necessário para que os reparos sejam realizados, se não, adotar as providências 
necessárias, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 

 segue  no verso 
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continuação dos REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
222 – Informar as medidas adotadas para substituição dos refletores queimados no CEREBF 
recentemente, a data prevista e quem arcará com este custo, bem como se foi realizado algum 
estudo para apurar se os constantes danos aos refletores de LED se relacionam a problemas 
elétricos ou má qualidade dos produtos, em caso positivo, encaminhar cópia e, em caso negativo, 
justificar, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 
223 – Informar se já foi realizado um estudo com o fim de implementar a tecnologia 
“Pavimentação Ecológica” nas estradas rurais, em caso positivo, enviar cópia e, em caso 
negativo, adotar as providências necessárias, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 
224 – Informar as providências que foram e estão sendo adotadas com o fim de solucionar os 
recorrentes problemas de rede de telefonia móvel, tanto na zona urbana quanto na zona rural, de 
autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 
225 – Determinar0, ao setor competente, informar se a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Antônio Alves de Alvarenga, Bairro Nhá Luz, encerrará suas atividades, em caso positivo, 
informar os motivos, de autoria do Ver. Raí Saylon de Paula Ribeiro. 

 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
228 – Interceder junto à Polícia Militar Rodoviária, objetivando a disponibilização de um 
patrulhamento ostensivo nas adjacências da “Cachoeira da Velha”, localizada no Km 15 da 
Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, Bairro do Chá, a fim de prevenir acidentes, com ações 
que coíbam o uso indiscriminado das motos que, principalmente, nos finais de semana, fazem 
manobras e acrobacias indevidas em plena pista, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
229 – Determinar ao setor competente, tomar as medidas necessárias para o controle 
populacional dos números de felinos que vivem nas ruas e vem aumentando, tendo em vista 
tratar-se de questão de saúde pública, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
230 – Acolher e realizar as solicitações que apresenta, em relação a manutenção das calçadas no 
ponto final dos ônibus, Linha 311 – Salesópolis-Mogi das Cruzes, da Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU, e construir um banheiro público no referido ponto de 
ônibus, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
240 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de implantar uma área de 
recreação de cães – Parcão em nosso município, de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
241 – Interceder junto ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, objetivando a 
instalação de grades de segurança ou muretas de proteção na altura do Nº 2.321, do Km 98 da 
Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, bem como estudar a possibilidade de instalar uma 
lombada ou outro tipo de redutor de velocidade, neste mesmo trecho, de autoria do Ver. Paulo 
Cézar Monteiro;  
242 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, com o fim de instalar uma luminária 
na altura do Nº 2.321, no Km 98 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, de autoria do Ver. 
Paulo Cézar Monteiro;  
243 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, com o fim de instalar uma luminária 
na altura do Nº 80 da Estrada Municipal da Pedra Rajada, Bairro Pedra Rajada, próximo a 
instalação Nº 34571621, de autoria do Ver. Sebastião de Souza;  
244 – Determinar ao setor competente, realizar a supressão do pinheiro localizado na altura do Nº 
219 da Rua Sebastião Bueno, Bairro Totozinho Cardoso, de autoria do Ver. Sebastião de Souza;  
245 – Determinar ao setor competente, adotar as providências necessárias com o fim de instalar, 
pelo menos, duas luminárias na Estrada da Petrobrás, nas proximidades do Ponto de Coleta de 
Dejetos, de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto;  
246 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de realizar a pintura de uma faixa 
de pedestres na Rua XV de Novembro, em frente ao Nº 511, de autoria do Ver. Mário Barbosa 
Pinto;  

segue  fls. 02 
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continuação dos INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
247 – Determinar ao setor competente, providenciar as manutenções necessárias da Estrada 
Municipal Camilo de Miranda, Bairro do Chá, tais como nivelamento, cascalhamento e 
patrolamento, de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária; 
248 – Determinar ao setor competente, retomar o atendimento no Centro Terapêutico Municipal 
para as pessoas com deficiências de todas as faixas etárias, de autoria da Verª. Débora 
Aparecida Rodrigues Borges; 
249 – Determinar ao setor competente, realizar um levantamento das calçadas que carecem de 
manutenção e adotar as providências necessárias com o fim de executar medidas para evitar 
problemas e riscos aos pedestres, de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto; 
250 – Instalar uma cobertura no local onde os alunos da rede pública municipal do Bairro 
Bragança aguardam para embarcarem e desembarcarem no transporte escolar, ou alterar o 
itinerário do transporte escolar, de forma que realize o embarque e desembarque de cada aluno 
em sua respectiva residência, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 
 
 
PARECER CFO (Comissão de Finanças e Orçamento) Nº: 
072/2022 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao 
mês de Setembro/2022. 
 

 
Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da 33ª Sessão Ordinária – 24/10/2022 

 
 
Primeira e Única Discussão e Votação : 

 

 
- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/2022 – Altera o art. 5º da resolução Nº 534 – Cria a 
Procuradoria Especial da Mulher, como órgão não vinculado à Procuradoria da Câmara Municipal 
da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências 


