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Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 02ª Sessão Ordinária – 13/02/2023 
 
 
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs: 
011 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 006/2023 – Dispõe sobre a alteração de metas e 
valores, diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para o exercício de 2023, Abertura de Crédito 
Adicional Especial de R$ 230.072,06, ao Orçamento de 2023, com recursos do FUNDEB de 2022, 
e dá outras providências; e Recurso a ser utilizado para custeio do transporte escolar municipal, dos meses de 

fevereiro e março 
012 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 007/2023 – Dispõe sobre a alteração de metas e 
valores, diretrizes ao PPA 2022/2025, LDO para o exercício de 2023, Abertura de Crédito 
Adicional Especial de R$ 8.636.116,14, ao Orçamento de 2023, e dá outras providências. Recurso 

para reforma e ampliação das EMEI’s Professora Maria Aparecida Biasoli e Ver. Antonio Rodrigues Fernandes, 
Implantação de energia solar nas unidades escolares, aquisição de dois veículos para Educação, Aquisição de 
notebook pra professores, lousa digital para as escolas do Ensino Fundamental, obras, mobiliário e utensílios para 
cozinha da Creche Escola do Bairro Fartura, kit material escolar para alunos do município e obra de drenagem e 
pavimentação no Loteamento Narciso 
 
 
OFÍCIO do Poder Executivo Nº: 
026/2023-GP – Solicitando a RETIRADA do PROJETO DE LEI Nº 003/2023 - Institui o Fundo 
Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI de Salesópolis, e dá outras 
providências. 
 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  
002/2023 – Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Reverendíssimo Reitor PADRE 
MULLER APARECIDO DO PRADO, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges e 
demais Vereadores. 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
013 – Em complemento a Resposta do Requerimento Nº 176/2022, prestar as seguintes 
informações: 1) quando será recolocada a tampa de concreto na Rua São Sebastião, Bairro 
Fartura, a qual foi substituída provisoriamente por prancha de madeira, 2) quando ocorrerá a 
manutenção da calçada da Rua São Sebastião, Bairro Fartura, proximidade da EMEF Professora 
Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo e Centro Comunitário, 3) quando será recolocada a placa 
escolar com sua estrutura, nos moldes que havia, na Rua São Sebastião, Bairro Fartura, 4) qual 
será a destinação do prédio público que atendia o Grupo de Escoteiros e, há tempos, está 
fechado, e 5) quais e onde ocorrerão melhorias nas ruas do PROLOP, de autoria do Ver. 
Claudinei José de Oliveira;  
014 – Informar as medidas que estão sendo e serão adotadas com o fim de atender as normas de 
acessibilidade em prédios públicos municipais, em especial, no Posto de Saúde do Distrito de 
Nossa Senhora do Remédio, bem como esclarecer quais locais receberão reformas para 
adaptação à acessibilidade e o que será feito, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
015 – Informar se existe um cronograma e uma equipe destinada à realização dos serviços de 
limpeza dos córregos, bocas de lobo e tubulações existentes nas estradas rurais, em caso 
positivo enviar cópia do citado cronograma e informar quem faz parte dessa equipe, em caso 
negativo justificar, bem como enviar cópia do cronograma de manutenção das estradas rurais, 
inclusive, do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, de autoria da Comissão de Estradas 
Municipais – CEM; 

                                                                                              segue fls 02 
 



 

              CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

           
 

  

continuação da relação de Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 2ª Sessão Ordinária – 13/02/2023                                              Fl. 02 

 
continuação dos REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
016 – Informar as medidas que estão sendo adotadas com o fim de solucionar o problema com a 
falta de espaço no Cemitério Municipal, data prevista de início da execução dessas medidas, e o 
motivo de os nichos estarem vazios e quando pretende usá-los, de autoria do Ver. Mário Barbosa 
Pinto; 
017 – Informar o motivo da suspensão das obras/serviços de implantação do portal artístico no 
Distrito de Nossa Senhora do remédio, bem como esclarecer as medidas que vêm sendo 
adotadas para retomá-las, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 
018 – Informar qual foi a entidade do terceiro setor, vencedora do processo licitatório, para 
gerenciamento da Creche Municipal no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, e o cronograma 
para matrículas e início do seu ano letivo, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro;  
019 – Discriminar todas as emendas pagas ao município, desde 2021 até a presente data, de 
autoria dos Deputados Federal Márcio Alvino e Estadual André do Prado, bem como esclarecer 
se, dentre elas, há destinadas às áreas da saúde, obras, educação e infraestrutura, sendo 
positivo, informar sua destinação e valor, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 
020 – Informar se já foi contratada uma empresa para o estudo de impacto ambiental, a fim de 
viabilizar a instalação da tirolesa no Parque do Pinheirinho, em caso positivo, quais as datas 
previstas para início das obras e possível início das suas atividades e, em caso negativo, 
justificar, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; e 
021 – Informar se a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte encaminha ao Conselho 
Municipal de Esportes e Lazer, para análise e deliberação, as atividades e eventos esportivos que 
pretende realizar, em caso positivo, encaminhar cópia das atas das reuniões que ocorreram 
desde o Decreto Municipal Nº 3.687, de 23 de novembro de 2022, de autoria do Ver. Lourenço 
Francisco de Oliveira Junior. 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
015 – Determinar ao setor competente, instalar guarda corpos, grades de segurança ou muretas 
de proteção, em frente as residências situadas na Estrada Municipal do Venerando, 
principalmente, das que estão localizadas próximas à pista de rolamento, conforme fotos 
comprobatórias em anexo, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
016 – Adotar as medidas cabíveis, com o fim de solucionar os problemas com vazamentos e 
infiltrações no telhado da Santa Casa local, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
017 – Determinar ao setor competente, promover desfiles cívicos escolares, com a participação 
de diversas entidades do município, em eventos municipais, de autoria do Ver. Claudinei José de 
Oliveira; 
018 – Determinar ao setor competente, recapear e renovar a sinalização de trânsito na Avenida 
Professor Adhemar Bolina, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
019 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, com o fim de instalar duas 
luminárias na Rua Cunha Bueno, Bairro Bragança, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro;  
020 – Determinar ao setor competente, realizar o recapeamento da Rodovia Professor Alfredo 
Rolim de Moura e Avenida Osaka, entre o Portal Artístico e o Centro de Exposições, de autoria do 
Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros;  
021 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza nas laterais do maciço do aterrado, e 
nas duas cabeceiras desta passagem, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
022 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção, em caráter emergencial, na Rua 
Benedito Jacinto, Bairro Totozinho Cardoso, incluindo os serviços de reposição do solo, agregado 
com entulho, para nivelamento da pista de rolamento e posterior aplicação de pedra brita, sendo 
necessário ainda o reparo nas danificadas caixas captadoras de águas pluviais, de autoria do Ver. 
Edilson Aparecido dos Santos;  
023 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção no abrigo do ponto de ônibus, 
localizado entre a Avenida Victor Wuo e a Rua Sebastião Antônio de Souza, de autoria do Ver. 
Mário Barbosa Pinto; 
024 – Realizar manutenção na altura do Nº 32 da Rua Antenor Diogo de Faria, localizada no 
Bairro Capela Nova, estudando formas de melhoria para saída de água, bem como incluindo-a no 
cronograma de recapeamento das vias públicas da cidade, de autoria do Ver. Mário Barbosa 
Pinto; 
025 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção no Morro do Joaquinzão, ramal da 
Estrada da Petrobrás, e no Morro do Maza, localizado na Estrada da Petrobrás, incluindo as 
canaletas ao longo de toda a extensão desta estrada, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de 
Oliveira Junior; e 
026 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção na Travessa Expedicionário Benedito 
da Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior. 
 

 
PARECER CJR (Comissão de Justiça e Redação) Nº: 
003 – referente aos OFÍCIOS Nºs 453/2022-GP, 060/2022-ADM e 537/2022-GP, encaminhando 
os CDs relativos à Contratos e Termos Aditivos firmados, respectivamente em Agosto, Setembro 
e Outubro/2022. 
 


