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              ATA DA 11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 27 de Abril de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte 

e sete dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Décima Primeira 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 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, Sérgio dos Santos, e demais 

membros da Mesa Diretora, e a ausência da Vereadora Sandra Regina de Assis,  

totalizando dez Vereadores.  Havendo número legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta 

a sessão e submeteu a ata à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos 

presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência da Verª. Sandra Regina de Assis, sem 

preceder manifestação. Neste momento, o Ver. Edney Campos dos Santos, requereu um 

minuto de silêncio pelo passamento do Sr. José Renó do Prado, ocorrido nesta data, sendo 

deferido de imediato. Ato contínuo, o SR. PRESIDENTE comunicou que, no dia seguinte a 

esta sessão,  às nove horas, haveria missa na Igreja Matriz e, em seguida, o sepultamento. 

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: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/15 – Dá nova redação ao Par. 4º do Art. 1º 

da Resolução 430/04 – Dispõe sobre a Medalha do Mérito “Parceiros da Estância Turística 

de Salesópolis, e revoga o Par. 3º do Art. 1º desta mesma Resolução), de autoria do Poder 

Legislativo – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 053 – Prestar as informações 

abaixo, acerca da cobertura da quadra da EMEF Mestra Henriqueta: 1) Qual é a situação 

atual do cadastramento no PAC-2 e SIMEC, 2) Caso tenha sido aprovado o  referido  

cadastro,   qual  a  previsão  para o início das obras, 3) Caso contrário, informar o motivo da 

não aceitação do cadastro e disponibilização do recurso federal para a municipalidade, e 4) 

O que a  Secretaria  Municipal  de  Educação  vem  fazendo  para que referida escola possa 

receber a cobertura de sua quadra  e  se  está apoiando e acompanhando a liberação deste 

recurso;  054 – Prestar as informações que relaciona em cinco itens, acerca de recursos 

liberados pelo FUMEFI para a Rua Sebastião Soares Leite e de uma emenda consignada, 

do Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, para seu asfaltamento, ambas do Ver. Cristian 

Luiz Candelária; 055 – Solicitando ao Presidente da Câmara Municipal: 1) Encaminhar 

ofício a todos os Deputados Estaduais, solicitando intercessão junto à Casa Civil, para que 

esta envie à ALESP, o anteprojeto da Lei Específica e envidem esforços para sua 

tramitação em regime de urgência, 2) Solicitar ao Prefeito Municipal incentivar os Prefeitos 

da Região do Alto Tietê a também cobrarem referidos Deputados a se empenharem na 

urgência e, 3) Encaminhar ofício de agradecimento pelo apoio e empenho do Prefeito de 

Embu das Artes – ex-Presidente do Comitê de Bacias do Alto Tietê, na condução e todo o 

processo, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 072 – Adotar providências 

urgentes, visando o incentivo à Campanha de Vacinação contra Brucelose no município; 

073 – Adotar providências urgentes, visando a limpeza da calçada e da Rua Santa Rita de 

Cássia, próxima à Seção de Obras Municipal, ambas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 074 – 

Atender o abaixo-assinado que encaminha em anexo, dos moradores da Rua Pedro 
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Eugênio Bueno, Bairro Totozinho Cardoso, para nivelamento e demais melhorias para 

tornar aquela via pública transitável, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 075 – Determinar a 

elaboração de projetos para canalização do Córrego do Ribeirão das Antas, na Rua XV de 

Novembro, em frente ao antigo Entreposto de Lei Paulista, do Ver. Sérgio dos Santos; 076 – 

Reunir-se com o secretário de Saúde Estadual e Diretoria Regional de Saúde, expondo-lhes 

a situação das gestantes de Salesópolis e sensibilizando-os, a fim de solucionarem o 

problema que enfrentam, inicialmente e com urgência, definindo um hospital regional de 

referência e, seguidamente, adotando medidas para a retomada das internações e 

pequenas cirurgias que já eram realizadas na Santa Casa local, do Ver. Claudinei José de 

Oliveira; 077 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza nas margens da Estrada 

Santa Cruz das Palmeiras, acesso para os Bairros do Barro Amarelo e Ribeirão do Pote, 

bem como determine seu patrolamento e cascalhamento, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 

078 – Autorizar o setor competente fazer a terraplenagem gratuita em terrenos de 

propriedade de pessoas que realmente não tenham condições de pagar por este serviço 

público municipal, bem como que a terra retirada seja utilizada para melhoria das estradas 

rurais ou de terreno da Municipalidade; 079 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, 

realizar os consertos que se fazem necessários no Abrigo do Ponto de Táxi localizado ao 

lado do Banco Bradesco, bem como seja identificado o responsável pelos danos, solicitando 

o ressarcimento dos prejuízos ao cofre público municipal, ambas do Ver. Sérgio dos Santos 

– desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 009/15 referente ao 

Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Março – 2015 

– desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; COMUNICADOS sobre a liberação de 

recurso financeiro, competência 04/2015: do Ministério da Educação: para Alimentação 

Escolar - no valor de R$ 348,00 para EJA – Ensino Jovem Adulto, no valor de R$ 15.210,00 

para Ensino Fundamental, no valor de R$ 5.142,00 para Ensino Médio, no valor de R$ 

3.400,00 para Pré-Escola; no valor de R$ 2.000,00 para Creche; no valor de R$ 310,00 para 

AEE – Atendimento Educacional Especializado; nos valores de R$ 13.130,47 e de R$ 

4.643,53 para o PNATE; CONVITES: da Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade 

– para a Audiência Pública em que será discutida a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentária para o exercício de 2016 e apresentação do cumprimento das metas fiscais 

do Terceiro Quadrimestre de 2014, a se realizar no dia vinte e oito de abril, a partir das 

quatorze horas, nesta Casa de Leis; da Juíza de Direito Diretora do Fórum Distrital de 

Salesópolis, Dra. Bárbara Syuffi Montes - para a comemoração ao Dia do Patrono, com 

homenagem ao Juiz Messias José de Melo Souza, a realizar-se no dia vinte e nove de abril, 

às quatorze horas, nesta Casa de Leis – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 

leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. 

FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA usou da palavra a partir de 14min12s da 

gravação. Em aparte, o Ver. Cristian Luiz Candelária usou da palavra a partir de 18min48s 

da gravação. Retomando, o Orador a partir de 19min43s da gravação. O VER. CLAUDINEI 

JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 23min10s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a 

partir de 33min32s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 39min11s da 

gravação. Em aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira usou da palavra a partir de 

49min08s da gravação. Retomando, o Orador a partir de 49min36s da gravação. O SR. 

PRESIDENTE usou da palavra a partir de 50min22s da gravação e esclareceu que já 

providenciou cópia da Minuta do Anteprojeto da Lei Específica que está à disposição de 
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todos os Vereadores, o que comunicaria a todos, no final desta sessão, mas antecipou, 

diante da manifestação do Ver. Benedito Lélis. Prosseguindo com a ordem de inscrição, 

concedeu a palavra ao VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA que a usou a partir de 

50min42s 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 01h01min45s da gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores 

inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta 

anunciada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Parecer CJR Nº 

006/15 recomendando o prosseguimento da tramitação da PROPOSTA DE EMENDA À 

LOMS Nº 001/15 (Dá nova redação à nomenclatura da Seção V, aos Arts. 40, 68 e 70, ao 

caput do Art. 68, assim como os Parágrafos 1º e 2º também do Art.68, todos da LOM, e dá 

outras providências), de autoria da Mesa Diretora e demais Vereadores da Câmara 

Municipal. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE submeteu a matéria à 1ª discussão e 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a 

ausência da Verª. Sandra Regina de Assis, sem preceder manifestação. Não havendo mais 

pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE comunicou que está 

prevista para a próxima sessão, a segunda discussão e votação desta matéria e, em 

seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL concedendo a palavra aos Nobres 

Edis inscritos, conforme livro de inscrição. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da 

palavra a partir de 01h16min00s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 

usou da palavra a partir de 01h24min26s da gravação. O VER. JOÃO DA SILVA  a partir de 

01h31min26s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 01h32min57s da 

gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 01h44min04s da gravação.  

O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 01h49min55s da gravação.  Não 

havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 

02h03min56s da gravação, registrou as condolências desta Casa de Leis à Sra. Maria, 

esposa do Sr. José Renó do Prado e demais familiares, lembrando que ele participou 

ativamente da vida pública deste município. Em seguida, lembrou aos Vereadores que 

todos os comunicados e convites que esta Casa de Leis recebe, são enviados ao e-mail 

pessoal e corporativo dos Vereadores, portanto, devem acessá-los. Por fim, reiterou o 

convite da Exma. Juíza Dra. Bárbara Syuffi Montes,  para a comemoração ao Dia do 

Patrono, a realizar-se no dia vinte e nove de abril, próxima quarta-feira, às quatorze horas, 

nesta Casa de Leis. 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 27 de Abril de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 
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  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 04 de Maio de 2015.   

 

 

 


