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Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 03ª Sessão Ordinária – 06/03/2023 
 
 
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs: 
010 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 008/2023 – Dispõe sobre a doação de bens 
inservíveis das Escolas Municipais para as Associações de Pais e Mestres – APMs das 
respectivas Unidades Escolares no âmbito da Secretaria Municipal de Educação da Estância 
Turística de Salesópolis, e dá outras providências; 
013 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 009/2023 – Institui o Fundo Municipal de 
Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI de Salesópolis, e dá outras providências. 
 
 
OFÍCIO do Poder Executivo Nº: 
026/2023-GP – Encaminhando os Contratos e Termos Aditivos firmados em Janeiro de 2023. 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
022 – Informar se realmente o prédio do CEP não será mais destinado à Oficina Terapêutica, em 
caso positivo, informar sua nova destinação, e os motivos para alteração da finalidade do prédio, 
quem determinou a mudança, e onde e como serão atendidas as pessoas com deficiência em 
oficinas terapêuticas, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges e outros; 
023 – Informar como será o uso do prédio público que abriga o Velório Municipal e sua reforma, 
de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
024 – Informar os serviços prestados pela Subprefeitura do Distrito de Nossa Senhora do 
Remédio, facilitando a vida dos munícipes daquele distrito e bairros adjacentes, de autoria da 
Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
025 – Informar se executou serviço de manutenção nos pontos críticos da Estrada dos Rodrigues, 
usando algum tipo de material, em caso positivo, enviar relatórios fotográficos e, em caso 
negativo, informar o que pretende ser feito e quando, de autoria da Verª. Débora Aparecida 
Rodrigues Borges; 
026 – Informar o ponto inicial de cada linha do transporte escolar municipal, a quantidade de 
quilômetros de cada linha, o valor por quilometragem, a última atualização dos itinerários, quando 
foi o último estudo, e se está em andamento um novo estudo para atualização, de autoria da Verª. 
Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
027 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção da iluminação pública, e substituição 
das luminárias queimadas, no trecho da calçada defronte à E.E. Vereador Elisiário Pinto de 
Morais, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
028 – Informar se a Comissão Municipal de Turismo e a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura 
e Esporte já fizeram reuniões e pesquisas com representantes e empresários do Mercado 
Municipal e no segmento de hotelaria, a fim de apurar a veracidade de informações sobre o baixo 
movimento nestes setores, o motivo, e executar medidas para impulsionar suas vendas, em caso 
positivo, esclarecer o que vem sendo feito e, em caso negativo, explicar o que será feito, de 
autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
029 – Informar o que se segue, acerca da aquisição de pedra brita Nº 3, na Ata de Registro de 
Preço Nº 34/2022: 1) há previsão para nova aquisição de pedra brita Nº 3, em caso positivo, 
quando ocorrerá e qual a quantidade, 2) segundo cronograma do Setor Municipal de Obras, quais 
estradas serão contempladas neste primeiro semestre, e 3) a quantidade de pedra é suficiente 
para atender as demandas previstas neste ano, em caso negativo, o que fará para atendê-las, em 
caso positivo, qual será a quantidade para atender, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura;  
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continuação dos REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
030 – Enviar cópia do projeto de construção e memorial descritivo das obras em andamento dos 
boxes no Centro de Exposições Maestro Sebastião de Mello Faria, informando a origem do 
recurso destinado para esse fim, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 
031 – Informar: 1) se será instalado um letreiro ou placa identificativa na fachada do Centro de 
Exposições Maestro Sebastião de Mello Faria, em caso afirmativo, qual a previsão e, em caso 
negativo, justificar, 2) se existe um cronograma de eventos para o referido Centro de Exposições, 
em caso afirmativo, encaminhar, em caso negativo, justificar e, 3) se existe procedimento, em 
andamento, para posterior utilização do espaço destinado à comercialização de alimentos, em 
caso afirmativo, encaminhar, em caso negativo, justificar, de autoria do Ver. Marco Aurélio 
Ventura; 
032 – Informar como estão as tratativas, para que o munícipe Sr. Oswaldo Cirino, seja atendido 
pelo sistema de saúde local e, que seja empenhada toda atenção e agilidade para início dos 
atendimentos à população, de maneira geral, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 
033 – Informar: 1) quando acontecerá a inauguração da ponte de concreto armado do Bairro dos 
Buenos, caso a obra ainda não esteja concluída, justificar enviando cópia do cronograma de 
execução, bem como informar as medidas que estão sendo tomadas para o seu término, 2) a 
Defesa Civil Municipal já foi acionada para verificar a segurança da ponte provisória, em caso 
afirmativo, enviar relatório, em caso negativo, informar quando será realizada esta vistoria e, 
após, encaminhar relatório, de autoria dos Vers. Marco Aurélio Ventura e Lourenço Francisco de 
Oliveira Junior. 
 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
027 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a instalação de uma 
luminária na altura do Nº 1051 da Estrada Aparecida, Bairro Tietê Acima, próximo a residência do 
Sr. Ivan Pereira Facaia, de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto; 
028 – Determinar ao setor competente, realizar estudo para instalação de uma placa de “Proibido 
Parar e Estacionar” em um dos lados do início da Rua São Sebastião, Bairro Fartura, 
proximidades do Supermercado Bom Dia, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 
029 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção, em caráter emergencial, nas ruas do 
Bairro dos Buenos, incluindo os serviços de reposição do solo, agregado com pedra brita Nº 3, 
bem como incluí-las no cronograma de pavimentação de vias públicas do corrente ano, 
priorizando a Rua José Cândido Sandoval, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 
030 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de implantar um redutor de 
velocidade na Rua Hisashi Kimoto, sentido Bairro do Bragança ao Distrito de Nossa Senhora do 
Remédio, no ponto próximo ao reservatório de água da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – SABESP, conforme foto que anexa, de autoria do Ver. Edilson Aparecido 
dos Santos; 
031 – Interceder junto ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, com o fim de instalar 
pontos de ônibus na altura do Km Nº 79,5 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, 
conforme foto que anexa, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 
032 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, com o fim de instalar mais cinco 
luminárias, a partir da altura do Nº 25 da Estrada dos Moraes, localizada no Bairro do Alegre, que 
tem seu acesso na altura do Km 84 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, e também que 
as lâmpadas de mercúrio já existentes ali, sejam substituídas pelas do tipo LED, de autoria do 
Ver. Paulo Cézar Monteiro;  
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
033 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção, limpeza das margens, reposição de 
solo em trechos críticos, patrolamento, aplicação de pedra brita, abertura de saídas d’água e 
limpeza, na Estrada do Araújo, Bairro dos Moraes, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos 
Santos; 
034 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de destinar uma sala no Centro de 
Exposições para guardar e exibir coleções sobre os Pracinhas Salesopolenses, de autoria do Ver. 
Mário Barbosa Pinto; 
035 – Determinar ao setor competente, adotar as providências cabíveis, com o fim de construir 
uma cobertura, ou instalar um abrigo de ponto de ônibus, na Avenida Victor Wuo, próximo ao 
ponto de coleta de rejeitos, de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto; 
036 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção na altura do Nº 338 da Rua 
Expedicionário Benedito da Fonseca, de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto; 
037 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção, patrolamento e cascalhamento nos 
trechos de maior necessidade da Estrada da Pedra Rajada e seus acessos, bem como incluir seu 
trecho inicial, até o morro de propriedade do Sr. Vicente, no cronograma de pavimentação e 
drenagem, de autoria dos Vers. Marco Aurélio Ventura e Edilson Aparecido dos Santos; 
038 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, a fim de realizar manutenção e 
substituição das lâmpadas queimadas no Bairro da Nascente, principal acesso à Estrada da 
Petrobrás, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 
039 – Determinar à secretaria competente, adotar as providências para instalar uma cobertura no 
ponto de parada do transporte escolar, localizado na altura do Nº 225 da Avenida Bragança, de 
autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 
040 – Determinar à secretaria competente, realizar a manutenção da tampa da boca de lobo, 
localizada na altura do Nº 4 da Rua Antônio Paulino de Miranda, de autoria do Ver. Lourenço 
Francisco de Oliveira Junior; 
041 – Determinar ao setor competente, incluir a pintura da faixa de sentido duplo na Avenida 
Victor Wuo, no cronograma de serviços de sinalização de trânsito, assim como faixas amarelas 
em ambos os lados dessa via, indicando proibido estacionar nos trechos onde há estreitamento 
da via, sendo uma próxima a garagem do prédio da EDP Bandeirante Energias do Brasil, e outra 
próxima da Igreja O Brasil para Cristo, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; e 
042 – Determinar ao setor competente, averiguar a situação do imóvel localizado na Rua João 
Batista de Melo Franco Junior, Nº 109, Bairro Fartura, de autoria do Ver. Claudinei José de 
Oliveira. 
 
 
BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Janeiro/2023. 
 
 
OFÍCIOS Nºs: 
033/2023 – Em resposta à solicitação da Comissão de Saúde e de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência – CSDDPD, encaminhando Relatório da Intervenção referente a 
Prestação de Contas do mês de Janeiro/2023, de autoria da Interventora da Santa Casa de 
Misericórdia Frederico Ozanan; e 
019/2022 – Convidando os Vereadores desta Casa de Leis a participarem da Audiência Pública 
para apresentação e discussão da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2022, e solicita 
autorização para uso das dependências do prédio e equipamento, bem como do apoio técnico 
deste Legislativo, para transmissão online, de autoria do Secretário Municipal de Saúde. 


