
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  05ª Sessão Ordinária – 09/03/2015 
 
 
 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
018 – Informar qual a situação do Radar Eletrônico, se está em pleno funcionamento, empresa 

responsável pela sua operação, até quando se estende a vigência do contrato, se há previsão 
de reajuste do pró-labore devido aos Policiais Militares e de estendê-lo aos Policiais Civis, bem 
como qual a atual composição da JARI local, e valores recebidos mensalmente por cada um 
dos seus membros, do Ver. Cristian Luiz Candelária;   
019 – Prestar informações sobre o SIM – Sistema de Inspeção Municipal, como: 1 – Qual 
solução se dará para integrar os produtores rurais ao atendimento efetuado pelo SIM, 
principalmente, para o cadastramento deles, 2 – Há previsão para conscientização pública e 
busca por soluções para a aplicação efetiva da Lei e do registro dos produtores, 3 – Há 
previsão de reunião com os produtores rurais para levantamento das dificuldades na aplicação 
da Lei e registro e, qual a data provável para que os Vereadores também participem, 4 – Quem 
são os membros atuais que compõe o SIM e qual a solução apresentada por eles para a 
contratação do Responsável Técnico pela propriedade, requisito obrigatório por lei, 5 – O que a 
Secretaria Municipal de Agronegócios vem fazendo para que os produtores regularizem sua 
situação entro do SIM, do Ver. Cristian Luiz Candelária;   
020 – Prestar informações diversas relativas à extinção do PROERD nas escolas desta cidade, 
incluindo número de alunos já formados, justificativa para sua extinção, medidas para retenção 
dos Policiais-Monitores do PROERD neste município, e o que vem sendo feito para evitar tal 
extinção, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
021 – Informar o cronograma definitivo de execução das obras de pavimentação que o 
ocorrerão no Bairro Totozinho Cardoso, com sua data real e local de início, dos Vers. Edney 
Campos dos Santos e Francisco Marcelo de Morais Corrêa;  
022 – Informar qual será o destino da Santa Casa local, bem como fornecer, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, um relatório das efetivas melhorias resultantes da intervenção, 
do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
023 – Prestar informações que relaciona em sete itens, sobre o CAR – Cadastro Ambiental 

Rural, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  
024 – Confirmar se há veracidade nos comentários de que a estrutura de ferro, da Quadra 

Esportiva do Bairro Fartura, será utilizada para construção de um galpão para a ARES – 
Associação dos Recicladores de Salesópolis, do Ver. Mário Barbosa Pinto. 
 
 
 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
040 – Adotar as providências necessárias à aquisição ou aluguel de uma van ou perua para o 

transporte de pacientes que passam por tratamento na Capital Paulista, sendo uma com saída 
em torno das quatro horas da madrugada, para atender os pacientes agendados no período da 
manhã, e outra às onze horas, para atender os pacientes agendados no período da tarde, do 
Ver. Sérgio dos Santos;  
041 – Adotar as providências necessárias à aquisição de um veículo para o Setor de 
Fiscalização Municipal, do Ver. Sérgio dos Santos;  
042 – Determinar a destinação de recurso para melhoria da Biblioteca Municipal, do Ver. 

Claudinei José de Oliveira;   
043 – Determinar à Secretaria Municipal competente, adotar as providências necessárias à 

manutenção das Ruas João Hidalgo e da continuação da Rua Pedro Eugênio Bueno, 
atendendo seus moradores e usuários, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
044 – Determinar ao setor competente, realizar o conserto na ponte “do João Luiz Ribeiro”, 
localizada na Avenida Professor Adhemar Bolina, em frente a Madeireira Maderferro, do Ver. 
Sérgio dos Santos;  
045 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção que se faz necessária na 
Travessa da Rua Sebastião de Souza, do Ver. Sérgio dos Santos;  
046 – Interceder junto à EMTU – Empresa Metropolitana de transportes Urbanos e Empresa 

Júlio Simões, objetivando adiantar em quinze minutos, a saída do ônibus das 05:00 horas, 
sentido Mogi das Cruzes-Salesópolis, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 
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continuação das INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:   
047 – Determinar estudos acerca da necessidade de colocar uma lombada nas proximidades 

da Igreja Evangélica, localizada na Rua 31 de Março, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 
048 – Interceder junto ao órgão competente solicitando providências com relação aos carros 

abandonados no terreno da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Santa Rita de Cássia, 
conforme foto anexa, do Ver. Mário Barbosa Pinto. 
 
 
PARECER CFO Nº 006/15 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 

Salesópolis, relativo ao mês de Janeiro/15.  
 
 
OFÍCIO Nº 457/2015 – do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de 

peças dos autos do Processo TC-001303/13, alertando que o decidido não é suscetível de 
revisão por esse Legislativo, conforme deliberação exarada no Processo TCA-10535/026/94  
 
 
COMUNICADO da Câmara dos Deputados – sobre recursos do orçamento da União:  

- Pagos ao Município de Salesópolis, no valor total de R$ 283.589,10 – emitido em 06 de  
  Fevereiro/2015 e;  
- Empenhado ao Município de Salesópolis, no valor total de R$ 1.830.067,08 – emitido em 09  
  de Fevereiro/2015. 


