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Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 37ª Sessão Ordinária – 12/12/2022 
 
 
MENSAGEM do Poder Executivo Nº: 
093 – Reencaminhando o PROJETO DE LEI Nº 094/2022 – Dispõe sobre Ratificação do 
Instrumento de Alteração e Consolidação do Contrato de Consórcio Público do Consórcio 
Intermunicipal Três Rios e dá outras providências.  
 
 
OFICIOS do Poder Executivo Nºs: 
587 – Encaminhando o VETO PARCIAL  AO  AUTÓGRAFO  Nº 1.739/2022 (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); e 
593 – Encaminhando o VETO TOTAL  AO  AUTÓGRAFO  Nº 1.738/2022 (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). 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº: 
008 – Dispõe sobre a doação de veículo ao Poder Executivo Municipal da Estância Turística de 
Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 
 
 
REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nº: 
244 – Informar a quantidade de vagas criadas na Creche Municipal, desde 2017 até a presente 
data, discriminando a evolução anual, bem como esclarecer se ocorrerá aumento ou manterá a 
mesma quantidade de vagas para o próximo ano, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
245 – Informar como está o andamento da obra do prédio no Parque da Nascente do Rio Tietê, 
com seus respectivos encaminhamentos, e quais são os novos projetos que pretende implantar 
no local, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
246 – Enviar uma lista discriminando os funcionários efetivos que requereram exoneração, seus 
respectivos setores e motivos, nos últimos seis anos, bem como informar se vem sendo adotadas 
medidas para realizar concurso público com o fim de preencher os cargos vacantes e como vem 
sendo repostos nas áreas de defasagem, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
258 – Informar o que vem sendo feito e o que falta para regularizar a documentação do Centro 
Comunitário do Bairro Bragança, inclusive, sua quadra, bem como informar a data prevista para 
sua manutenção e se há previsão de melhorias, sendo positivo neste caso, esclarecer o que está 
planejado, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
259 – Justificar acerca da diferença de quatro meses entre o Convênio Nº 003/2022 firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Salesópolis e a Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan e a Lei 
Municipal Nº 1.945, de 17 de agosto/2022, e o valor exato das parcelas e quantidade destas, com 
sua data de início e término, pois, embora ambos, convênio e lei se refiram ao mesmo recurso de 
R$ 695.000,00, o convênio prevê desembolso do valor em oito meses, enquanto a Lei prevê em 
doze meses, de autoria da Comissão de Justiça e Redação; 
260 – Reiterando questionamento não atendido através do Requerimento Nº 255/2022,  da 
Comissão de Justiça e Redação, para que determine à Secretaria Municipal de Saúde, informar a 
previsão de retomada do atendimento pela Oficina Terapêutica, de autoria da Comissão de Saúde 
e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CSDDPD; 
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INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
265 – Determinar ao setor competente, realizar estudo para incluir, no contrato vigente, ou através 
de termo aditivo, recurso para a pavimentação do pequeno trecho da Rua José de Almeida, 
contemplando assim toda sua extensão e evitando prejuízos pela falta desta importante medida, 
de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
274 – Interceder junto ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, à Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU, e à atual concessionária do 
transporte de passageiros da Linha 311 – Salesópolis-Mogi das Cruzes, com o fim de estudar a 
possibilidade de implantar um ponto de parada de ônibus na Rodovia Professor Alfredo Rolim de 
Moura (SP-88), em frente o acesso à Estrada Warikoda, que também dá acesso ao Restaurante 
Recanto Paraíso, Bairro da Grama, conforme indicado nas fotos que encaminha, de autoria do 
Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 
275 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção das vias do Bairro dos Buenos, 
conforme fotos que apresenta, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 
276 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de implantar, na área rural deste 
município, pontos de parada para o transporte escolar, de preferência, com cobertura e banco, de 
autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 
277 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais, adotar as providências 
cabíveis, com o fim de solucionar os problemas com goteiras e vazamento no telhado da Quadra 
Poliesportiva do Distrito de Nossa Senhora, bem como determinar à Secretaria Municipal de 
Turismo, Cultura e Esporte, desenvolver um cronograma de atividades esportivas no referido 
Distrito, para o ano de 2023, incluindo a realização de campeonatos e torneios na mencionada 
quadra e nos Campos do Distrito e do Bairro Bragança, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos 
Santos; 
278 – Interceder junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, 
com o fim de vistoriar a situação atual e adotar as providências cabíveis, objetivando a 
manutenção do asfalto na altura do Nº 370 da Avenida Bragança, Distrito de Nossa Senhora do 
Remédio, onde referida concessionário realizou manutenção na sua própria tubulação, de autoria 
do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 
279 – Determinar ao setor competente, realizar as manutenções necessárias na Estrada de 
Servidão Juca Maia, Bairro Nhá Luz, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 
280 – Determinar ao setor competente, realizar as manutenções necessárias na Estrada de 
Servidão Maia, Bairro Nhá Luz, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 
 
 

OFÍCIO da Comissão de Justiça e Redação – CJR Nº: 
013/22 – Referindo-se ao 2º Adiantamento do Termo de Convênio Nº 001/2022, 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 médica complexidade – Incremento MAC-SUS e, constatando que houve mudanças nas 
Cláusulas Segunda, Quinta, Parágrafo Único, e Cláusula Décima Terceira, ficando mantidas e 
ratificadas todas as demais disposições do mencionado convênio e, por fim, registrando a 
necessidade de encaminhar referido Aditamento para análise e manifestação da Comissão de 
Saúde e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CSDDPD e PARECERES 
CSSDDDPD Nº 009 e CFO Nº 080/2022; e 
014/22 – Referindo-se ao Termo de Convênio Nº 002/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Salesópolis e a Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, objetivando a transferência de 
auxílio financeiro emergencial, do Fundo Municipal de Saúde, permitindo-lhe atuar de forma 
coordenada no controle da Pandemia da COVID-19), de autoria do Poder Executivo, entenderam 
pela necessidade de encaminhar referido convênio para análise e manifestação da Comissão de 
Saúde e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CSDDPD e PARECERES 
CSSDDDPD Nº 010 e CFO Nº 081/2022                                                                             segue  fl. 03 
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BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês de 
novembro/2022. 
 
 
PARECER CFO (Comissão de Finanças e Orçamento) Nº: 
084/2022 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao 
mês de Outubro/2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da 37ª Sessão Ordinária – 12/12/2022 

 
 
 
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS: 
 
 

• 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, de autoria do Poder Executivo  

 

• DE RESOLUÇÃO Nº 007/2022 - 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  

 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À LOMS 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. 

 
 


