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              ATA DA 29ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Outubro de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

cinco dias do mês de Outubro do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Salesópolis sob a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos 

Vereadores Cristian Luiz Candelária e Edney Campos dos Santos – 1º e 2º Secretários, 

respectivamente.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a 

verificação da presença,  constatando-se a presença unânime dos Vereadores: Benedito 

Lélis Renó, Claudinei José de Oliveira, Deise Aparecida Corrêa Duque, Francisco Marcelo 

de Morais Corrêa – Vice-Presidente, Mário Barbosa Pinto, Paulo Roberto de Faria, Sandra 

Regina de Assis e Sérgio dos Santos, e demais membros da Mesa Diretora, totalizando 

onze Vereadores.  Havendo número legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e 

submeteu a ata da sessão anterior à discussão e votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade, sem preceder manifestação. Atendendo requerimento do Ver. Sérgio dos 

Santos, o SR. PRESIDENTE concedeu um minuto de silêncio pelo passamento da Sra. 

Vicentina, mãe do Ver. Benedito Lélis Renó,  no último sábado, dia 03 de Outubro. Dando 

prosseguimento aos trabalhos, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 

matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 

MENSAGEM Nº 1.220/2015 - PROJETO DE LEI Nº 009/15 (Estima a Receita e Fixa a 

Despesa do Município de Salesópolis para o exercício de 2016), de autoria do Poder 

Executivo – desp.: Aos Vereadores, conforme Artigo 205 e Parágrafos do Regimento Interno 

e após,  à Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, Nºs:  099 – Prestar  informações  e encaminhar documentos que 

relaciona em três itens, acerca da restituição do valor de R$ 30.900,00 à CODASP,  relativo 

ao furto de uma Pá Carregadeira e demais equipamentos do Aterro Sanitário, em Biritiba 

Mirim, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Cristian Luiz Candelária; 100 – Prestar  informações 

que relaciona em quatro itens, acerca da solicitação já apresentada através da Indicação Nº 

054/2015, acerca da retificação e adequação da altura das lombadas localizadas na Rua 

São Sebastião Nº 788, próximo a Igreja de São Sebastião e, em frente ao Nº 815, bem como 

próximo a EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, instalação de redutor 

de velocidade na altura do Nº 701 da Rua São Cristóvão, operação tapa-buracos e 

instalação e melhorias das placas de sinalização em todo o Bairro Fartura; 101 – Informar 

quando será realizado o desassoreamento do córrego que corta o Bairro dos Pintos, 

conforme solicitado pelo Ofício UMAP Nº 05/2015, protocolado em 08 de junho de 2015, 

ambas do Ver. Edney Campos dos Santos – desps.: Aprovados, encaminhe-se; PARECER 

CFO Nº 031/15 referente ao Balancete da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativo ao 

mês de Julho/2015 – desp.: Aguarde-se o Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIOS Nºs: 028/15-MLI 11 – 

da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP apresentando 

informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias e 

programações e execuções financeiras, solicitando ainda considerar tais informações 

quando dos exames dos valores orçamentários e financeiros do Município e da avaliação da 

gestão fiscal – desps.: Arquive-se, Plenário ciente; 1.506/2015 – do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, encaminhando cópia da ata da reunião realizada com o DAEE e 

representantes dos Sindicatos Rurais de Mogi das Cruzes e Suzano, no dia dezoito de 

setembro, para ciência e adoção das medidas que entender pertinentes, no sentido de dar 

maior publicidade possível para conscientização dos agricultores sediados na região do Alto 
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Tietê, a fim de que, no prazo de noventa dias, procurem os escritórios do DAEE, 

especificados na referida ata, visando a regularização, mediantes atos declaratórios das 

captações de águas utilizadas par ao desempenho de suas atividades – desps.: Arquive-se, 

Plenário ciente e encaminhe-se cópia à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clube 

Alvor. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS usou da palavra a partir de 10min32s da 

gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 15min10s da gravação. Não 

havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. 

PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA 

DUQUE usou da palavra a partir de 22min48s da gravação. O VER. FRANCISCO 

MARCELO DE MORAIS CORRÊA  a partir de 26min10s da gravação. A VERª. SANDRA 

REGINA DE ASSIS  a partir de 38min43s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS  a 

partir de 43min51s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 50min57s da 

gravação.  O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 01h01min50s da gravação. 

Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa, usou 

da palavra também o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA a partir de 01h11min21s da 

gravação. Reassumindo a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR. 

PRESIDENTE usou da palavra a partir de 01h24min35s da gravação, comunicando à Nobre 

Colega Deise e demais Vereadores, que já havia solicitado à Empresa Bandeirante 

Energias do Brasil, o agendamento de reunião para discutir sobre a constante falta de 

energia elétrica nesta cidade, dentre outros problemas, ficando definida para o próximo dia 

quatorze de outubro, às quatorze horas, nesta Casa de Leis. Neste momento, o Ver. Mário 

Barbosa Pinto, pela ordem, questionou se não será no mesmo dia da reunião agendada 

com a Secretária do Estado de Meio Ambiente do Estado. O SR. PRESIDENTE reafirmou o 

horário das quatorze horas e, prosseguindo, enfatizou a necessidade da participação de 

todos os Vereadores, sugerindo ainda que cada Vereador traga os problemas pontuais 

bairro a bairro, reclamados pelos moradores, a fim de buscar resultado rápido, porque a 

competência da manutenção ainda é da referida concessionária de energia elétrica. 

Lembrou ainda que deve ter um documento sobre a Central de Atendimento da empresa, 

localizada no início da Avenida Victor Wuo, sugerindo que os Vereadores o apresentem no 

dia da reunião, para questionarem por que da suspensão deste atendimento. Novamente, 

pela ordem, o Ver. Mário Barbosa Pinto, ressaltou que os funcionários da empresa, 

moradores desta cidade, foram transferidos, contudo, os funcionários de fora, que agora 

atendem esta cidade, por falta de conhecimento demoram para encontrar o local e, 

consequentemente, para realizarem os serviços. O SR. PRESIDENTE ressaltou a 

importância de colocar este assunto em pauta na reunião e, em seguida, reiterou a todos os 

Vereadores e à população, o convite para a Sessão Solene Comemorativa ao Dia do 

Professor, no próximo dia treze de outubro, terça-feira, às dezenove horas, na Escola 

Estadual Professora Olga Chakur Farah, oportunidade em que este Legislativo entregará 

um Certificado de Reconhecimento Público à escola onde será realizada a solenidade,  

pelos excelentes resultados obtidos no ENEM-2014. Nada mais havendo a tratar,  

agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, da 

qual lavrou-se a presente ata. (De acordo com o Artigo 129, Parágrafos 2º e 3º do Regimento 

Interno desta Câmara Municipal de Salesópolis, as oratórias desta sessão estão gravadas em DVD, 
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devidamente catalogado, bem como seu vídeo foi transmitido ao vivo e encontra-se disponível no site 
www.camarasalesopolis.sp.gov.br). 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 05 de Outubro de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 19 de Outubro de 2015.   
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