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Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 34ª Sessão Ordinária – 31/10/2022 
 
 
MENSAGEM do Poder Executivo Nº: 
090 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 091/2022 (Altera a referência salarial do Cargo de 
Agente Comunitário de Saúde). 
 
 
PROJETO DE LEI Nº: 
090 – Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de cadeiras de rodas pelas agências 
bancárias situadas no Município da Estância Turística de Salesópolis, para uso por clientes 
portadores de deficiência física e com mobilidade reduzida e dá outras providências, de autoria do 
Ver. Paulo Cézar Monteiro. 
 
 
REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nº: 
226 – Informar se realmente a Creche Municipal fechará durante as reuniões entre os 
professores, nos dias úteis. Em caso positivo, informar o que será feito para atender as crianças 
durante essas reuniões e, em caso negativo, esclarecer quem cuidará das crianças, de autoria da 
Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
227 – Informar se a Administração Municipal abona as ausências dos servidores públicos 
municipais, mediante declaração de acompanhamento médico de idoso. Em caso negativo, 
justificar, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
228 – Informar as medidas que estão sendo adotadas com relação ao uso de tarrafas em 
pescarias no Aterrado, bem como se existe a possibilidade de implantar uma base da Polícia 
Ambiental, do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, ou da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, para fiscalizar essa prática, de autoria da 
Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
229 – Informar qual o setor responsável pelos casos de maus tratos de animais, o servidor público 
municipal que vai ao local para verificar a situação e se esse setor realiza, ou pelo menos ajuda, a 
elaboração de boletim de ocorrência, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
230 – Informar se adotou medidas com o fim de proibir a queima, soltura e manuseio de fogos de 
artifícios e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora acima de 65 decibéis, conforme Lei 
Municipal Nº 1.812/2019. Em caso positivo, quais foram estas medidas e, em caso negativo, 
adotar as providências cabíveis, inclusive, com a instalação de placas informativas em locais 
públicos, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
231 – Informar se no plano de carreira em elaboração pela Administração Municipal, estão 
previstas melhorias no valor pago relativo a diária dos Motoristas da Prefeitura Municipal. Em 
caso positivo, informar os novos valores que serão praticados e, em caso negativo, justificar, 
justificar, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
232 – Informar se a licitação destinada a obra de reforma da EMEI Professora Maria Aparecida 
Freire de Faria foi concluída, em caso positivo, informar o seu início e encaminhar cópia do 
memorial descritivo, projeto executivo e arquitetônico, em caso negativo, esclarecer o que falta 
para concluí-la; bem como informar se foi tomada alguma atitude ou refeita a cotação dos valores 
previstos dos itens a serem instalados na unidade escolar em questão, de autoria do Ver. 
Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 
233 – Informar se a data prevista de manutenção da Rua José de Carvalho, o motivo de não a 
executar até o momento, sendo que executou este serviço em ruas paralelas a ela e em outras 
próximas, e o motivo de não cumprir o prazo para refazê-la e nem informou nova data, 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: 
234 – Informar a data prevista do início das obras, se iniciará a reforma pela reforma do Mercado 
Municipal ou adequação do “Largo do Mercadão” e, se após o término desta obra, será permitida 
a instalação de mesas e cadeiras neste espaço, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira 
Junior; 
235 – Responder aos seguintes questionamentos: 1- A quadra esportiva do Bairro Bragança é de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal? 1.1- Em caso positivo, há intenção de a Administração 
Municipal desenvolver projetos esportivos e recreativos nesse espaço público? 1.1.1- Se sim, 
encaminhar cópia do cronograma. 1.1.2- Se não, justificar. 1.2- Em caso negativo, de quem é a 
responsabilidade e esclarecer seus direitos e deveres. 2. Quando foi a última manutenção 
realizada naquele local e o que foi feito? 3. Há previsão para sua revitalização? 3.1- Em caso 
positivo, quando e o que será feito, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 
236 – Informar se realizou estudos ou reuniões junto aos moradores e comerciantes do Bairro 
Capela Nova e as autoridades religiosas, acerca da possibilidade de incluir eventos religiosos no 
calendário turístico do município; em caso positivo, informar se no próximo ano já será incluído, 
em caso negativo, adotar as providências necessárias, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 
237 – Informar o estágio atual da obra de reforma e ampliação do Centro de Pesquisa, localizado 
no Bairro da Grama, o quanto e o que falta para concluí-la e a data prevista de conclusão, além 
de prestar informações sobre o que vem sendo planejado para realização de cursos e projetos a 
serem desenvolvidos neste espaço, bem como se existe pretensão de criar um viveiro de mudas 
nativas e frutíferas de nossa região, a fim de doá-las aos produtores e interessados em 
reflorestamento e recuperação de nascentes e áreas degradadas, de autoria do Ver. Paulo Cézar 
Monteiro. 

 

 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
251 – Determinar ao setor responsável, a fim de realizar demarcação de solo adequada e instalar 
uma placa sinalizando “Rua sem Saída” na intercessão entre as Ruas São Pedro e Joaquim 
Domingos Martins, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 
252 – Determinar ao setor competente, tornar mais acessível o atendimento clínico, agendamento 
de consultas, campanha de vacinação, atendimento de urgência e outros, aos moradores do 
Distrito de Nossa Senhora do Remédio e bairros adjacentes, usando profissionais já contratados 
pela Administração Municipal, em especial, os que já trabalham no Distrito, bem como estudar a 
possibilidade de efetivar esta medida utilizando o prédio onde funciona, atualmente, a Associação 
Pensando em Você, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 
253 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de uma Assistente Social atender, 
ao menos uma vez por mês, na Associação do Bairro do Serrote, atualizando e orientando os 
cadastrados no cadastro único, realizando levantamento sobre as necessidades das famílias 
locais e seus respectivos encaminhamentos, identificando situações de vulnerabilidade, entre 
outras atividades inerentes ao cargo, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 
254 – Determinar ao setor competente, realizar um levantamento com as associações de nosso 
município, com o fim de firmar parcerias na área da educação, de autoria do Ver. Paulo Cézar 
Monteiro. 
 
 
MOÇÃO Nº:  
004 – DE APOIO à não privatização dos Correios, prezando pela manutenção dela como 
empresa pública de excelência, geradora de emprego e renda de diversos empregados públicos e 
suas famílias, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges e demais Vereadores. 
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COMUNICADO do Sr. André Moreira dos Santos, informando seu pedido de desligamento como 
Chefe de Gabinete e agradecendo a convivência respeitosa. 

 
 

Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da 34ª Sessão Ordinária – 31/10/2022 

 
 
Primeira e Única Discussão e Votação : 

 

 
- 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, de 
autoria do Poder Executivo. 


