CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 12ª Sessão Ordinária – 10/05/2021

MENSAGEM do Poder Executivo Nº:
014 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 013/2021 (Dispõe sobre a alteração de metas e
valores, diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2021, abertura de crédito adicional R$
5.497.390,62 ao Orçamento de 2021 e dá outras providências). Recursos para cobertura das Quadras da EMEF
Mestra Henriqueta e do Bairro Bragança, reforma do CEREBF, modernização do Centro Esportivo do Distrito do Remédio, implantação de lixeiras
personalizadas, containers e ecopontos, sinalização, reurbanização e revitalização de calçadas em ruas, avenidas e praças, sinalização turística,
interpretativa e de trânsito, execução de Centro de Exposições, requalificação urbana: calçamento, iluminação e paisagismo, letreiro turístico,
aquisição de maquinários e patrulha mecanizada, pavimentação e/ou recapeamento asfáltico em vias públicas como as ruas da área central, e Ruas
Sebastião Soares Leite, Armindo Soares, Albrecht Herman e Katarina Thereza Kasper.

OFÍCIO do Poder Executivo Nº:
032/21 – Convidando para Reunião Extraordinária de instalação e posse dos membros do
Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio ambiente – COMDEMA, para o biênio 2021/2022
e eleição da Diretoria Executiva, a realizar-se às 15 do dia 20 de maio, através da Plataforma
Digital Google Meet.

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
048 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes, informar e encaminhar o que se segue,
acerca do Plano Municipal de Primeira Infância, instituído em 2016 e apontado pela fiscalização do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 2019: 1 – Qual a data limite para a elaboração do
Plano Municipal de Primeira Infância, de forma a assegurar os direitos das crianças com prioridade
absoluta em nosso município, e 2 – Como está o andamento do Processo Administrativo Nº
1568/2018, que se refere à elaboração do mencionado Plano Municipal, datado de 13/04/2018,
mas, todavia, não finalizado, de autoria do Ver. Raí Saylon de Paula Ribeiro;
049 – Informar e encaminhar o que se segue, acerca do apontamento do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, em fiscalização das Contas Municipais – exercício de 2019, quando
constatou que Salesópolis não atingiu a meta de cobertura de diversas vacinas aplicadas na rede
pública de saúde: 1 – Qual a cobertura vacinal do município no ano de 2020 e 2021, neste último
caso proporcional, 2 – Estão ocorrendo campanhas de vacinação nesta Estância Turística de
Salesópolis, neste ano de 2021, par ao alcance das metas propostas e estipuladas pelo Ministério
da Saúde, e 3 – Qual o motivo do baixo índice obtido pelo município e constatado pelo Tribunal de
Contas em sua fiscalização, sobretudo, as ações que estão sendo efetivamente implementadas
para o atendimento das metas estabelecidas, de autoria da Verª. Débora Apª. Rodrigues Borges;
050 – Informar a quantidade de pacientes aguardando agendamento ou encaminhamento para
atendimento oftalmológico, bem como se existe a possibilidade da contratação de um especialista
da área para atender neste município, de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto;
051 – Responder ou determinar às Pastas competentes: 1) a respeito da efetiva disponibilização
no site oficial da Prefeitura Municipal, da relação de pareceres prévios emitidos pelo Tribunal de
Contas, assim como de sua ratificação, ou não, pela Câmara Municipal, e 2) caso a resposta seja
a de que essa informação ainda não esteja à disposição da população no site, informar qual a
previsão para que seja efetivamente agregada ao site da Prefeitura, lembrando que esta é uma
informação derivada de obrigação legal e deve ser necessariamente cumprida por parte da
Administração, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior;
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continuação dos REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
052 – Responder ou determinar às Pastas competentes: 1) a respeito da obtenção de Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB e Alvará da Vigilância Sanitária dos nove
estabelecimentos escolares e dos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal, conforme
declarado ao TCESP, em setembro do ano de 2020, e 2) caso a resposta seja a de que ainda não
foram obtidos, que sejam enviadas cópias de eventuais processos de despesa de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART para obtenção de AVCB e Alvarás dos estabelecimentos, não
apenas dos ofícios requerendo os respectivos pagamentos deles, de autoria do Ver. Lourenço
Francisco de Oliveira Júnior;
053 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes: 1) acerca do apontamento do TCESP de
que nem todas as regiões do município são atendidas pela coleta seletiva e não seletiva,
contrariando os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Art. 7º, Incisos II e X, da Lei
Federal Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010), e 2) Informar se ocorre a coleta na zona rural do
município e se foi criado o Plano de Logística com o itinerário e frequência de coleta seletiva e não
seletiva de resíduos sólidos para atendê-la, conforme estipulado na meta acima transcrita do
Plano Municipal de Resíduos Sólidos da nossa Estância Turística, de autoria do Ver. Lourenço
Francisco de Oliveira Júnior;
054 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes: 1) Informar sobre a existência, no ano de
2020 e 2021, de cronograma para a aquisição de brinquedos e materiais pedagógicos para creche
e pré-escolas do município, e 2) Se foram adquiridos, nestes anos, tais itens, anexar cópias das
notas de empenho, liquidação e nota fiscal das compras realizadas e, caso não tenham sido
adquiridos, o motivo, de autoria dos Vers. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior e Raí Saylon de
Paula Ribeiro;
055 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes: 1) Informar sobre o valor do piso salarial
mensal dos professores de ensino fundamental do município no ano de 2021 e se ele continua
sendo inferior ao piso salarial nacional, e 2) Caso seja inferior, se existe estudo da Administração
para a complementação do valor atualmente pago a título de vencimentos, de maneira a atingir a
meta 18 do Plano Nacional de Educação – PNE, e proporcionar dignidade a estes profissionais da
Área da Educação do município, de autoria do Ver. Raí Saylon de Paula Ribeiro;
056 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes: 1) Informar sobre a publicação do Decreto
Regulamentador da Lei Nº 1617/2010, 2) Se foram realizadas ou desenvolvidas ações como
palestras, debates, distribuição de cartilhas de orientação aos pais, alunos e professores, entre
outras iniciativas de combate ao bullyng em 2020, nas escolas municipais, anexando os relatórios
e documentos comprobatórios pertinentes, 3) caso ainda não exista o Decreto mencionado,
informar a data para sua publicação, de maneira a se atestar a efetividade da legislação que trata
sobre o bullyng nas escolas municipais e, 4) enviar cópia dos relatórios e históricos de ocorrência
de bullyng nas escolas municipais no ano de 2020, a fim de verificar o cumprimento da legislação
mencionada, de autoria do Ver. Raí Saylon de Paula Ribeiro;
057 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes: 1) Informar sobre a existência de dotação
orçamentária nas peças de planejamento municipal para a aquisição e entrega de uniformes para
os alunos da rede municipal de educação, anos 2021 e 202 e, 2) No caso de resposta negativa, se
existem estudos de viabilidade para aquisição de uniformes escolares, um pedido antigo e justo
dos pais e responsáveis pelos alunos de nossas creches e escolas municipais, de autoria do Ver.
Raí Saylon de Paula Ribeiro;
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continuação dos REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
058 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes: 1) Sobre a existência de dotação
orçamentária nas peças de planejamento municipal para a Ouvidoria Municipal de Saúde, anos
2021 e 2022, 2) Sobre a existência de formas de acesso à Ouvidoria pelos usuários e a sua
posição na estrutura organizacional no Portal da Transparência do site oficial da Prefeitura
Municipal, assinalando, ainda, a estrutura física e o pessoal designado para os serviços da
ouvidoria, 3) No caso de não existir acesso à Ouvidoria da Saúde no site oficial, informar a data de
sua implantação para fins de fiscalização, e 4) Sobre a existência de Sistema Ouvidor SUS ou
equivalente em uso por parte dos servidores da Área de Saúde local, em atendimento à Portaria
de Consolidação Nº 1 do Ministério da Saúde/2017, de autoria do Ver. Raí Saylon de Paula
Ribeiro;
059 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes: 1) Sobre a existência de dotação
orçamentária nas peças de planejamento municipal para aquisição de mamógrafo ou ultrassom
convencional para reforçar o atendimento e prevenção ao câncer e outras doenças em nossa
cidade, e 2) Sobre a existência de convênios ou instrumentos congêneres para a realização de
exames preventivos e de campanha pública a favor da luta contra o câncer em nossa Estância
Turística, de autoria do Ver. Raí Saylon de Paula Ribeiro;
060 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes: 1) Sobre os resultados do monitoramento
contínuo e das avaliações periódicas da execução do Plano Municipal de Educação, assim como o
cumprimento das metas nele estabelecidas, e 2) Sobre a existência e divulgação dos resultados
do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet, para fins de
transparência aos cidadãos interessados, de autoria do Ver. Raí Saylon de Paula Ribeiro;
061 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes: 1) Sobre o valor do piso salarial mensal
dos Professores de Creche e de Pré-Escola do município no ano de 2021 e se ele continua sendo
inferior ao piso salarial nacional, e 2) Caso seja inferior, se existe estudo da Administração para a
complementação do valor atualmente pago a título de vencimentos, de maneira a se atingir a meta
18 do PNE e proporcionar dignidade a estes profissionais da Área da Educação do município, de
autoria do Ver. Raí Saylon de Paula Ribeiro;
062 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes: 1) Sobre a adoção da Estratégia de Saúde
da Família no Município de Salesópolis e relatório conclusivo dos trabalhos dela, 2) Caso a
estratégia não tenha sido adotada ainda, justificar o motivo dessa omissão e informar os
procedimentos que estão sendo adotados para a sua efetiva implementação em nossa Estância
Turística, já que sua inexistência contraria fortemente as diretrizes do Inciso II do Art. 7º e do
Inciso X do art. 10 da Portaria do Ministério da Saúde Nº 2.436/2017 e, 3) Sobre a existência de
dotação orçamentária nas peças de planejamento municipal para implementação ou manutenção
desta estratégia prioritária de organização da saúde básica nos municípios, de autoria do Ver. Raí
Saylon de Paula Ribeiro;
063 – Responder ou determinar às Pastas pertinentes: 1) Sobre a porcentagem de professores
efetivos de Creche com Pós-Graduação, no ano de 2020 e 2021 e, 3) Se existe programa de
incentivo municipal aos professores envolvidos nas rotinas mencionadas com a finalidade de se
atingir a meta 16 do Plano Nacional de Educação – PNE, de autoria do Ver. Raí Saylon de Paula
Ribeiro.
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INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
094 – Adotar as providências cabíveis no sentido de criar o Conselho Municipal da Juventude, do
Ver. Mário Barbosa Pinto;
095 – Determinar a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, elaborar projetos de
desenvolvimento turístico para o Mirante da Torre e Margens do Rio Paraitinga, que corta a nossa
cidade, bem como seja cumprido o Plano de Ações previsto na Lei Municipal Nº 1.850/2020, do
Ver. Mário Barbosa Pinto;
096 – Determinar ao setor competente, elaborar estudos objetivando a retomada de Projetos de
Bandas Musicais e Fanfarras nas escolas do nosso município, do Ver. Mário Barbosa Pinto.

