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Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 36ª Sessão Ordinária – 21/11/2022 
 
 
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs: 
089 – PROPOSTA DE EMENDA À LOM Nº 002/2022 – Revoga o Artigo 117, da Lei Orgânica da 
Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências; ARTIGO 117 - O servidor municipal, com mais 

de 05 (cinco) anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que 
lhe proporcione remuneração superior à do cargo que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um 
décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos. 

091 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 092/2022 – Dispõe sobre a Abertura de  Crédito  
Adicional  Suplementar  de R$ 1.000.000,00 ao Orçamento de 2022 e dá outras providências. 
Recurso para pintura das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Mestra Henriqueta e Professora Maria de 
Lourdes Gonçalves de Toledo, amparado pela tendência de excesso das transferências do FUNDEB no presente 
exercício. 

092 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 093/2022 – Dispõe sobre a autorização para a 
Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis firmar convênio para cessão de estagiários com o 
Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº: 
007 – Dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo no âmbito do Município de Salesópolis, e 
dá outras providências, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges. 
 
 
OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs: 
537/22-GP – Encaminhando os Contratos e Termos Aditivos firmados pela Administração, através 
do Setor de Compras e Licitações, referente ao mês de Outubro/2022; 
541/22-GP – Encaminhando cópia do Termo de Convênio Nº 003/2022, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Salesópolis e a Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, objetivando a 
transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde para custeio de alta e média 
complexidade – Incremento MAC-SUS. 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
248 – Enviar cópia do Boletim de Ocorrência, acerca do acidente envolvendo o veículo Clio – 
Placa CMN-9008, que estava à disposição do atendimento de pacientes em domicílio, reiterando 
o Requerimento Nº 150/2022, considerando o não atendimento deste, de autoria da Verª. Débora 
Aparecida Rodrigues Borges; 
249 – Informar o que vem sendo feito com o fim de retomar o funcionamento do Posto de 
Informação Turística – PIT, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
250 – Informar os meios de divulgação sobre o funcionamento do Museu da Energia, bem como o 
que está sendo feito para atrair turistas, além das propagandas em redes sociais, de autoria da 
Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
251 – Informar se realizou balanço das festas promovidas pela Prefeitura Municipal neste ano, 
bem como balanços das pousadas, hotéis e pontos turísticos, durante estes dias, em caso 
positivo, encaminhar cópia e, em caso negativo, justificar e verificar a possibilidade de fazer 
diagnósticos para futuras programações, bem como informar o motivo de divulgar os eventos em 
cima da hora, e se há possibilidade de os divulgar com antecedência, de autoria da Verª. Débora 
Aparecida Rodrigues Borges; 
252 – Encaminhar cópia de um relatório de trabalho sobre os avanços conquistados na área do 
turismo de nossa cidade, desde 2021 até a presente data, de autoria da Verª. Débora Aparecida 
Rodrigues Borges; 
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continuação dos REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
253 – Informar o número de visitantes com voucher, desde o início do ano até a presente data, 
discriminando entre o número dos pagantes e os isentos, com respectivas justificativas 
individuais, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
254 – Responder: 1) Foi feito estudo relativamente ao aumento do fluxo de água pluvial 
direcionado para o córrego, devido o asfaltamento da Rua Sebastião Antônio de Souza? Em caso 
positivo, enviar cópia deste estudo e, em caso negativo, justificar, 2) Existe projeto estrutural e 
arquitetônico para melhoria do córrego, para onde as águas pluviais são direcionadas? Em caso 
positivo, enviar cópia dos projetos e, em caso negativo, justificar, 3) Quais medidas preventivas 
estão sendo tomadas, para que os moradores não tenham que enfrentar os tradicionais 
transtornos nos períodos de chuva, 4) O que está planejado e previsto, para este ano, por parte 
do Poder Executivo, para melhoria na infraestrutura daquele local, de autoria do Ver. Marco 
Aurélio Ventura; 
255 – Prestar informações que, embora solicitadas através do Requerimento Nº 230/2022, sequer 
foram mencionadas no ofício resposta, sendo assim, esta comissão, em análise ao  Processo CM 
Nº 602/2022, elaborou o OF CJR Nº 011/2022, e vem então REITERAR para que sejam 
informadas: 1 – As ações que estão sendo adotadas pela Prefeitura Municipal, em cumprimento 
da Lei Nº 1.812/2019 (Dispõe sobre a  proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de 
artifício e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora acima de 65 decibéis no município 
de Salesópolis, e dá outras providências), 2 – As ações adotadas para coibir manifestações de 
soltura de fogos de artifício, e 3 – Previsão   para   retomada   do   atendimento   pela   Oficina 
Terapêutica, de autoria da Comissão de Justiça e Redação – CJR; 
256 – Complementar resposta enviada através do OF Nº 514/2022-GP ao Requerimento Nº 
204/2022, desta comissão, relativamente a aquisição de pedra brita, conforme Ata de Registro Nº 
034/2022, informando e encaminhando: 1) Quem é o proprietário dos veículos que transportaram 
o material, 2) Onde eram realizadas as pesagens dos caminhões, 3) Qual a proporção da mistura 
de pedra brita com terra, utilizada na manutenção das estradas, 4) Qual a quilometragem de 
serviços realizados nas estradas, com o material em questão, 5) Em quais estradas e respectivos 
trechos foram utilizados os materiais adquiridos, 6) Quais endereços a empresa carregava o 
material, armazenava e descarregava as pedras britas, e 7) Encaminhar cópia das Notas Fiscais 
recebidas de cada carregamento, de autoria da Comissão de Estradas Municipais – CEM; e  
257 – Responder os seguintes questionamentos: 1)  Houve atualização da porcentagem de 
conclusão da obra da quadra do Bairro Totozinho Cardoso? Em caso positivo, informar o novo 
percentual e, em caso negativo, justificar; 2)  O telhado da referida obra passou ou passará por 
algum teste, com o intuito de detectar vazamentos, antes de ser finalizado; e 3) Após o término da 
reforma, a quadra do Bairro Totozinho Cardoso contará também com um funcionário para 
zeladoria?, de autoria do Ver. Walace Braga Quirino. 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
266 – Determinar ao setor competente, realizar o patrolamento e o cascalhamento na Travessa 
Dois, localizada próxima a Rua Sebastião Antônio de Souza, no Bairro dos Mirandas, de autoria 
do Ver. Marco Aurélio Ventura; 
267 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção das luminárias da praça do peão, 
bem como a sua limpeza no piso que está tomado de mato, da escultura e dos bancos, de autoria 
do Ver. Marco Aurélio Ventura; 
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
268 – Determinar ao setor competente, realizar as manutenções necessárias na instalação 
elétrica do salão comunitário do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, de autoria do Ver. 
Edilson Aparecido dos Santos; 
269 – Determinar ao setor competente, realizar as manutenções na Estrada de Servidão 
Sebastião Barbosa, localizada no Bairro do Alegre, como a instalação de uma tubulação de, no 
mínimo, 40 cm de diâmetro, próximo ao Ponto de Entrega Voluntária – PEV, limpeza da tubulação 
existente, localizada próxima a oficina mecânica do Roger, e correção da base da estrada, 
eliminando as valetas consequentes das águas pluviais, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos 
Santos; 
270 – Interceder junto ao Deputado Federal Roberto de Lucena, com o fim de destinar uma 
Emenda Parlamentar, para reforço dos atendimentos de Média e Alta Complexidade – MAC e 
Piso de Atenção Básica – PAB, da Rede Municipal de Saúde, de autoria dos Vers. Paulo Cézar 
Monteiro e Edilson Aparecido dos Santos; 
271 – Interceder junto ao Deputado Estadual André do Prado, com o fim de destinar uma Emenda 
Parlamentar, para aquisição de um rolo compactador, conhecido popularmente como “pé de 
carneiro” , de autoria dos Vers. Edilson Aparecido dos Santos e Paulo Cézar Monteiro; 
272 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção na calçada da Avenida Prefeito 
Pedro Rodrigues de Camargo Neto, altura do Nº 867, em frente à Lanchonete Três do Rio, de 
autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 
273 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção na sarjeta próxima ao 
estabelecimento comercial Vaizinho Madeiras, na Avenida Professor Adhemar Bolina, conforme 
indicado na foto que apresenta, de autoria do Ver. Walace Braga Quirino. 
 

 
BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês de outubro/2022. 
 
 
OFÍCIO da Comissão de Justiça e Redação – CJR Nº: 
012/22 – Referindo-se ao Termo de Convênio Nº 001/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Salesópolis e a Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, para repasse de auxílio 
financeiro no valor de R$ 600.000,00, encaminhado através do Ofício ADM Nº 61/2022, sugerindo 
à Sra. Presidente do Legislativo Salesopolense, encaminhar referido contrato para manifestação 
da Comissão de Saúde e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - CSDDPD, para 
avaliar o mérito da questão, dadas as modificações realizadas.  
 
 
PARECER da Comissão de Saúde e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - 
CSDDPD Nº: 
007/22 – Referindo-se ao Termo de Convênio Nº 001/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Salesópolis e a Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, para repasse de auxílio 
financeiro no valor de R$ 600.000,00, encaminhado através do Ofício ADM Nº 61/2022, 
atendendo OF CJR Nº 012/22. 
 
 
- Email encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicando a 
liberação, através de link dentro do Sistema Eletrônica   de   Informações  –  SEI,     do    
PROCESSO   TC   Nº 4815/989/19-9, referente às CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS – EXERCÍCIO 2019 com parecer prévio favorável à aprovação. 
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OFÍCIO da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Nº: 
ML - 0061/2022 – Encaminhando as informações relevantes para a montagem e consecução das 
peças orçamentárias preconizadas pela Lei de Normas Gerais para elaboração e controle dos 
orçamentos, Lei de Responsabilidade Fiscal, e para as programação e execuções financeiras, 
para o exercício de 2023. 
 
 
 

 
 

Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da 36ª Sessão Ordinária – 21/11/2022 

 
 
 
Primeira e Única Discussão e Votação : 

 

 
 
- PROJETO DE LEI Nº 084/2022 (Institui a Política Municipal de Coleta, Tratamento e Reciclagem 
de Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal, e dá outras providências), de autoria da Verª. 
Débora Aparecida Rodrigues Borges; e 
 
- PROJETO DE LEI Nº 086/2022  (Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município da 
Estância Turística de Salesópolis para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências), 
de autoria do Poder Executivo; 
 
- PROJETO DE LEI Nº 090/2022 (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; e 
 
- PROJETO DE LEI Nº 092/2022 (Dispõe sobre a Abertura de  Crédito  Adicional  Suplementar  
de R$ 1.000.000,00 ao Orçamento de 2022 e dá outras providências), de autoria do Poder 
Executivo. Recurso para pintura das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Mestra Henriqueta e Professora 

Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, amparado pela tendência de excesso das transferências do FUNDEB no 
presente exercício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


