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Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 04ª Sessão Ordinária – 13/03/2023 
 
 
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs: 
014 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 010/2023 – Autoriza o Executivo Municipal a 
Celebrar Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, Regulamentando a Participação do 
Município no Programa do Povo Paulista, destinado a Concessão de Créditos a 
microemprendimentos do setor formal ou informal, instalados no Município. 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
034 – Informar quais medidas estão sendo adotadas referente a obstrução da tubulação da 
Estrada José Cardoso, Bairro do Alegre, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, próximo ao 
Haras do Silvio Arroyo, de autoria da Comissão de Estradas Municipais – CEM; 
035 – Informar se o valor da subvenção da Creche Municipal do Distrito de Nossa Senhora do 
Remédio está previsto nas peças orçamentárias, em caso positivo, informar onde podemos 
localizar e, em caso negativo, informar a fonte do recurso, bem como enviar cópia do contrato da 
prestação de serviço para seu funcionamento, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues 
Borges;  
036 – Informar como está o funcionamento do Portal Artístico, dada a existência de uma placa de 
informações turísticas muito próxima, bem como encaminhar cópia dos vouchers do ano de 2022, 
do relatório estatístico de visitas nos pontos turísticos, do controle de fluxo de visitantes sem 
voucher e de visitantes avulsos de carro, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
037 – Informar quais prédios públicos possuem acessibilidade e o motivo dos que ainda não 
possuem, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
038 – Enviar uma lista com o nome de todos os servidores públicos concursados, discriminando 
seus respectivos cargos e, em caso de desvio de função, o atual cargo/função que ocupa, de 
autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
039 – Informar se existe previsão para atender as solicitações de iluminação pública no Bairro da 
Pedra Rajada, em caso positivo, esclarecer quais os respectivos trechos e datas previstas e, em 
caso negativo, justificar, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
040 – Informar como os munícipes devem solicitar providências e seu acompanhamento, com 
relação a exposição à risco com árvores em terrenos particulares, de autoria do Ver. Claudinei 
José de Oliveira; 
041 – Esclarecer os locais, informado na resposta ao Requerimento Nº 167/2022, que já foram 
contemplados com iluminação pública, e o prazo previsto para atender os que ainda não foram, 
de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 
042 – Informar se o pagamento do piso salarial dos professores está incluso no plano de carreira 
do magistério, por que não o paga antes e, se o Chefe do Poder Executivo está ciente dos riscos 
pelo não pagamento deste piso, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior. 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
043 – Interceder junto a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU, com o fim de 
firmar parceria objetivando a construção e instalação de abrigos nos pontos de ônibus da Rodovia 
Professor Alfredo Rolim de Moura, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro;  
044 – Determinar ao setor competente, adotar as providências cabíveis com o fim de instalar 
parquinhos no Distrito de Nossa Senhora do Remédio e no Bairro do Bragança, de autoria da 
Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
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045 – Determinar ao setor competente, adotar as providências cabíveis com o fim de tampar o 
hidratante de rua localizado na Avenida Victor Wuo, esquina com a Rua XV de Novembro, de 
autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto; 
046 – Determinar ao setor competente, realizar limpeza e abertura de canaletas, tanto laterais 
quanto transversais, na altura do Nº 700 da Estrada dos Camilos, ramal da Estrada da Petrobrás, 
além da reposição de solo e aplicação de pedra brita no sistema de agulhamento, onde seu 
rendimento é maior, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 
047 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção das Ruas Prefeito Thiago Geraldo 
Rodrigues de Camargo, Pedro Citrângulo e Ismael Carlos da Fonseca, todas localizadas no 
PROLOP, bem como a limpeza e capinagem da Rua Itys Fides Bueno de Toledo, Jardim Nídia, 
de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 
048 – Interceder junto a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU e a Empresa 
Alto Tietê Transportes – ATT, responsável pela Linha 311 – Salesópolis – Mogi das Cruzes, com 
o objetivo de retornar os horários anteriores da Pandemia do COVID-19, no qual previa mais 
itinerários no Bairro Bragança, bem como verificar a possibilidade de autorizar os motoristas de 
abrirem as portas do meio e traseira aos idosos que não possuam Cartão Top, após a 
apresentação de documento pessoal, fazendo prova de sua idade, de autoria do Ver. Edilson 
Aparecido dos Santos; 
049 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de convocar os candidatos 
classificados nos concursos públicos vigentes e, se necessários, realizar processo seletivo para 
as áreas carentes de mão de obra, como educação, saúde, esporte e outras, de autoria do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; 
050 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção das estradas próximas da serralheria 
no Bairro da Pedra Rajada, do Ramal Antônio Almeida, localizado no Bairro do Bracaiá, e da 
Estrada da Petrobrás, próximo da residência do Sr. Batista Chaves, de autoria do Ver. Claudinei 
José de Oliveira; 
051 – Interceder junto ao Comandante da 3ª Cia do 17º BPM/M, Capitão PM Flávio Roberto da 
Silva, objetivando aumentar a frequência da ronda ostensiva da Polícia Militar, no Distrito de 
Nossa Senhora do Remédio e bairros adjacentes, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos 
Santos;  
052 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção, em caráter emergencial, na 
Travessa João Cardoso do Nascimento, Bairro Bragança, de autoria do Ver. Edilson Aparecido 
dos Santos; e 
053 – Sendo integrante do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê – 
CONDEMAT, interceder, urgentemente, junto aos órgãos estaduais, inclusive, Secretarias 
Estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, além do Departamento de Águas e Energia 
Elétrica – DAEE, e demais órgãos competentes, com o fim de realizar, pela primeira vez, após a 
construção da Barragem do Paraitinga, a manutenção e limpeza do mato sobre a superfície da 
água da represa, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira. 
 

 
 
PARECER CFO (Comissão de Finanças e Orçamento) Nº: 
001/2023 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao 
mês de Dezembro/2022. 
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Matérias previstas para a ORDEM DO DIA da 04ª Sessão Ordinária – 13/03/2022 
 

 
 

Primeira e Única Discussão e Votação : 

 
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003 – Dispõe sobre APROVAÇÃO das Contas e 
Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2019, de autoria 
da Comissão de Finanças e Orçamento, seguido do RELATÓRIO-PARECER da mesma 
Comissão, acatando os termos do parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (Processo TC 4815/989/19-9). 
 
 


