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              ATA DA 12ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 04 de Maio de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

quatro dias do mês de Maio do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Décima Segunda 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, 

Deise Aparecida Corrêa Duque, Francisco Marcelo de Morais Corrêa – Vice-Presidente, 

João da Silva, Mário Barbosa Pinto, Sandra Regina de Assis, Sérgio dos Santos, e demais 

membros da Mesa Diretora, e a ausência do Vereador Claudinei José de Oliveira,  

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, 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: OFICIO Nº 

215/15-GP do Poder Executivo, informando que, através da Diretoria de Agronegócios e 

convênio com o SENAR – Serviço de Aprendizagem Rural,  serão realizados cursos 

gratuitos e com vagas limitadas: Programa de Turismo Rural, nos dias seis, sete e 

dezenove de maio, Curso de Casqueamento de Equinos no período de onze a quinze de 

maio, Programa de Ovinocultura no período de onze a treze de maio, Curso de 

Processamento de Mandioca no Bairro dos Pintos, no dias dezesseis e dezessete de maio e 

Curso de Eletricista nos períodos de vinte e dois a vinte e quatro de maio e, de vinte e nove 

a trinta e um de maio – desp.: Afixar no quadro de avisos desta Casa de Leis; Mensagem Nº 

1.217/2015 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 005/15 (Dispõe 

sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2016, e dá 

outras providências) – desp.: Aos Vereadores, conforme Artigo 205 e Parágrafos do 

Regimento Interno e após,  à Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO Nº 

056/15, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal informar: 1) as ruas em que serão executadas 

obras de infraestrutura urbana/pavimentação, recapeamento e drenagem, no conhecido 

Loteamento Carmona, 2) se a Rua Prefeito Deolindo Carlos da Fonseca está incluída entre 

as beneficiadas pelo FUMEFI, 3) caso contrário, justificar, pois embora contando com 

diversas residências, será a única não asfaltada, e 4) caso referida rua não esteja inclusa, 

se há algum outro projeto para atendê-la e o prazo para início das obras, do Ver. Cristian 

Luiz Candelária – desp.: Aprovado, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, Nºs: 080 – Determinar ao setor competente o patrolamento e condução de águas 

pluviais, bem como o cascalhamento na Estrada de Servidão “Sitio São José”, Bairro 

Mirandas, próximo a estrada da Usina, do Ver. Edney Campos dos Santos; 081 – 

Determinar à Secretaria de Obras a realização de operação tapa-buraco em toda extensão 

da Rua José Candelária, principalmente, próximo à pousada Bela Vista, do Ver. Cristian 

Luiz Candelária; 082 – Determinar ao setor competente a troca de várias grades de 

proteção nas canaletas da calçada da Rua XV de Novembro, em frente aos pontos 

comerciais – Ponto de Encontro e Loja Detalhe; 083 – Determinar ao setor competente 

estudos com relação à entrega de mercadorias na área central da cidade, nos dias das 

feiras de “Quinta de Mês”, bem como aos sábados e domingos, ambas do Ver. Mário 

Barbosa Pinto – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente. Terminada a leitura, o SR. 

PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ 
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CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 05min07s da gravação. Não havendo mais 

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

anunciado na última sessão, submeteu à segunda discussão e votação a 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, a qual 

foi aprovada, sem preceder manifestação, por unanimidade dos presentes, ou seja, dez 

votos, dada a ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira. Não havendo mais pauta a ser 

tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE, a partir de 10min37s da gravação, 

comunicou a pauta prevista para a Ordem do Dia da próxima sessão: única discussão e 

votação do PROJETO DE LEI Nº 001/15 (Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos, 

convênios ou quaisquer outros tipos de ajustes necessários com o Estado de São Paulo, 

ARSESP e a SABESP, para as finalidades e nas condições que especifica e dá outras 

providências), de autoria do Poder Executivo e, em seguida, passou para a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL concedendo a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir de 11min15s da gravação. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 27min00s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE 

ASSIS a partir de 31min48s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 

47min11s da gravação. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 

51min45s da gravação. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE a partir de 

01h07min03s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 01h13min02s 

da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a 

partir de 01h25min32s da gravação, reiterando o Convite da Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim, recebido nesta data e já enviado por e-mail aos Nobres Pares, para a Sessão Solene 

em Comemoração ao Aniversário daquela cidade, no próximo dia oito, às dezenove horas, 

no Centro de Convenções. Em seguida, também reiterou o Convite lido na sessão anterior, 

enviado pela Pastora Dilza, da Igreja Evangélica do Jardim Nídia,  para o Café Feminino, no 

próximo dia dez, às dezoito horas e trinta minutos, na Rua Narciso Félix Nº 175. Por fim, 

parabenizou o Sr. Renato – responsável pelo Trânsito desta cidade, enfatizando que, dentro 

do possível e disponibilidade do município, ele sempre tem contribuído para que hajam 

melhorias. 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 04 de Maio de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 11 de Maio de 2015.   
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