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ATA DA 10ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 13 de Abril de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos treze
dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima 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, João da Silva, Mário Barbosa Pinto, 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
última sessão à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, sem preceder
manifestação. 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: PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/15 (Dá nova redação à
nomenclatura da Seção V, aos Artigos 40, 69 e 70, ao caput do Artigo 68, assim como aos
Parágrafos 1º e 2º também do Artigo 68, todos da LOM, e dá outras providências) – desp.: À
Comissão de Justiça e Redação; OFÍCIO Nº 156/15 GP, do Poder Executivo, informando
que o município contratou a empresa Geo Brasilis para elaboração do Plano Municipal de
Turismo e que foi encerrada a primeira fase do levantamento de dados do potencial
turístico, agendando para o próximo dia quatorze de abril, às quatorze horas, nesta Casa de
Leis, a apresentação do diagnóstico, encaminhando material para análise prévia – desp.:
Arquive-se, Plenário ciente e material disponibilizado aos Vereadores por email;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 049 – Informar se instalará a
porta de vidro na Clínica de Fisioterapia Municipal Dr. Aderbal Tolosa, já solicitada através
da Indicação Nº 84/14, em caso positivo, quando será realizado o serviço, com respectivo
cronograma de execução e, em caso negativo, justificar os motivos, do Ver. Edney Campos
dos Santos; 050 – Prestar informações e enviar os documentos abaixo relacionados, acerca
da Festa do Cambuci: 1 – Quais medidas estão sendo tomadas para realização deste
evento; 2 – Caso já tenham sido realizadas reuniões decisórias sobre o assunto, enviar
cópia das atas e; 3 – Enviar um projeto de lei, definindo a data ou semana anual desta
Festa do Cambuci, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 051 – Informar se foram
feitas as devidas manutenções nos para-raios públicos, instalados nas escolas, quadras de
esporte e Centro Esportivo desta cidade, bem como se foi instalado para-raios na
quadra coberta da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, Bairro
Fartura, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 052 – Prestar informações e enviar cópia de
documentos que relaciona em nove itens, acerca da construção de um prédio para multiuso
no Jardim Nídia, do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se;
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 065 – Determinar ao setor
responsável, adotar as medidas necessárias para que as sinalizações de solo, implantação
de redutores de velocidade, bem como a definição acerca de peso de carga para trânsito e
estacionamento de caminhões/carretas nas vias públicas sejam efetivadas antes da
conclusão das obras de melhoria nas vias públicas desta cidade, previstas para a segunda
quinzena do mês de abril, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 066 – Determinar ao
órgão competente, adotar providências com relação ao terreno de propriedade do
município, localizado na altura do Nº 256 da Avenida Professor Adhemar Bolina, entre o Bar

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP
CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br

continuação da Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 13 de Abril de 2015

FL. 2

do Sr. Cláudio e a residência do Sr. Roberto Batista dos Santos, dos Vers. Mário Barbosa
Pinto e Sérgio dos Santos; 067 – Viabilizar estudos acerca da possibilidade de firmar
convênio com a Fundação Procon-SP, objetivando a municipalização do atendimento ao
consumidor, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Cristian Luiz Candelária; 068 – Determinar ao
setor competente, colocar terra e cascalho na Rua Prefeito Thiago Geraldo Rodrigues de
Camargo, Bairro Fartura; 069 – Determinar ao órgão competente, pintar todas as rampas e
passagens de acessibilidade das ruas e pontos comerciais da cidade, com o símbolo cujo
modelo segue anexo, garantindo melhor visibilidade aos motoristas e o consequente
cumprimento da lei que garante o benefício aos portadores de necessidades especiais,
ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto; 070 – Solicitando ao Departamento de Estradas e
Rodagens – DER, adotar providências com relação à melhoria de sinalização na Rodovia
SP/88 – Alfredo Rolim de Moura, mais especificamente, no trecho do Km 122, dos Vers.
Cristian Luiz Candelária e Mário Barbosa Pinto; 071 – Solicitando a Juíza de Direito da Vara
Distrital deste Município, para que, sendo possível, proceda as ações judiciais e legais e
determine ao Sr. Prefeito Municipal – Engº. Benedito Rafael da Silva, a limpeza do terreno
localizado na Rua Santa Rita de Cássia, e retirada dos veículos depositados no mesmo,
objetivando o bem-estar e a saúde pública e atendendo aos anseios da população, do Ver.
Sérgio dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE
FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de
Março/2015 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO CMDCA Nº 002/15,
solicitando dar publicidade do Edital de Eleição do Conselho Tutelar, dispondo sobre as
diretrizes de transição para o primeiro processo de escolha unificado dos conselheiros
tutelares em todo território nacional, a partir da vigência da Lei 12.696/12; CONVITE da
Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso para o Concurso de Miss e
Mister Terceira Idade, dia dezesseis de maio, a partir das vinte e uma horas, no Luso
Brasileiro – desps.: Afixar no Quadro Informativo desta Casa de Leis. Terminada a leitura, o
SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO
LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir de 17min45s da gravação. O VER. VER. SÉRGIO
DOS SANTOS a partir de 27min18s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA
a partir de 30min44s da gravação. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos usou da palavra a
partir de 34min28s da gravação. Retomando, o ORADOR prosseguiu a partir de 34min40s
da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 41min19s da gravação. O VER.
EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 50min57s da gravação. O VER. CRISTIAN
LUIZ CANDELÁRIA a partir de 53min19s 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, antes de conceder a palavra aos Nobres Edis
inscritos, atendendo pedido do Ver. Edney Campos dos Santos, aos 59min57s da
gravação, concedeu um minuto de silêncio pelo passamento do Vereador Marsal Lopes, do
município de Suzano, ocorrido na última sexta-feira, dia dez de abril, em acidente de
automóvel, ocorrido no município de Mogi das Cruzes. Ato contínuo, conforme livro de
inscrição, concedeu a palavra ao inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da
palavra a partir de 01h01min40s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de
01h12min38s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 01h20min10s
da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h35min23s da
gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h51min25s da gravação. O
VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 01h56min00s da
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gravação. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE a partir de 02h11min50s da
gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 02h18min44s da gravação.
Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa, usou
da palavra também o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA usou da palavra a partir de
02h34min10s da gravação, quando também procedeu a leitura do Ofício da Vigilância
Sanitária e Zoonoses Nº 020/15/15, prestando informações sobre dados da Campanha de
Intensificação de Controle e Combate à Dengue no Município. Retomando a presidência e
não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de
02h43min50s da gravação, e comunicou que não haveria expediente nem sessão ordinária
nesta Casa de Leis, na próxima segunda-feira, dia vinte de abril, em virtude de ponto
facultativo municipal, pelo dia que antecede o feriado nacional de vinte e um de abril, Dia da
Tiradentes. Em seguida, concedeu a palavra como Líder de Bancada (PR), ao VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, a partir de 02h44min15s da gravação. Pela ordem, o
VER. SÉRGIO DOS SANTOS, usou da palavra a partir de 02h47min14s da gravação, e
solicitou ao Sr. Presidente anexar o Ofício da Vigilância Sanitária e Zoonoses Nº 020/15/15,
prestando informações sobre dados da Campanha de Intensificação de Controle e Combate
à Dengue no Município, à sua Indicação Nº 071/15, que será encaminhada à Juíza da Vara
Distrital local. O SR. PRESIDENTE respondeu-lhe que determinaria a juntada solicitada e
que também disponibilizaria cópia do referido Ofício a todos os Vereadores. 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, 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 13 de Abril de 2015.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 27 de Abril de 2015.

