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              ATA DA 14ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 18 de Maio de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Décima Quarta 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 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: OFÍCIOS Nºs  248/15 GP do Poder Executivo, informando que 

através da Diretoria de Agronegócios, realizará o III Dia de Campo de Ovinocultura, no 

próximo dia vinte e três de maio, no Centro de Sustentabilidade e Apoio Rural, onde será 

um circuito de palestras com exposição de animais e degustação da carne de cordeiro, com 

inscrições gratuitas e vagas limitadas; e 257/15 GP, informando que, atendendo a Indicação 

Nº 038 do Ver. Paulo Arouca Sobreira, agendou reunião com os representantes da Sabesp, 

para prestar esclarecimentos aos Vereadores, referentes à renovação do Contrato com a 

empresa, para o próximo dia dezenove, às treze horas, no Gabinete do Prefeito Municipal  – 

desps.: Afixar no Quadro de Avisos da Câmara Municipal; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, Nºs: 090 –  Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil e 

ao Setor Municipal de Obras, objetivando a manutenção das luminárias da área de lazer da 

“Avenida Nova”, bem como a instalação de holofote para aumentar ainda mais o a lcance da 

claridade, do Ver. Sérgio dos Santos; e 091/15 – Determinar ao Setor  Municipal de Obras, 

realizar a parte que lhe compete com recursos municipais e, paralelamente, envide esforços 

a fim de conseguir recursos junto ao Estado, ainda que seja através do DADE, para 

revitalizar a Praça do Bairro Totozinho Cardoso, incluindo reparos nos bancos, correção do 

piso, pintura, instalação de lixeiras e colocação dos aparelhos da Academia ao Ar Livre, do 

Ver. Edney Campos dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE 

FINANCEIRO  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês de 

Abril/2015 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 055/15 da Secretaria 

de Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária,  

informando que,  através  da  Diretoria  de Agronegócios, em parceria com a TNC – The 

Nature Conservancy e Kimberly Clark e Neve, realizará a 2ª Ação Voluntária de 

Recomposição Florestal na Bacia do Alto Tietê Cabeceiras, no próximo dia vinte e dois de 

maio, das nove horas e trinta minutos às doze horas e trinta minutos, no Sítio Chão d’Água, 

no Km Um da Estrada da Pedra Rajada, Bairro do Chá; CONVITE do Centro Espírita 

Humildade, para a Noite Beneficente, que acontecerá no dia vinte e três de maio, a partir 

das dezenove horas, na sede da entidade – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Neste 

momento, por determinação do Sr. Presidente, o 1º Secretário procedeu a leitura do Ofício 

Nº 259/15-GP do Poder Executivo, protocolado nesta data, após a publicação da pauta 

desta sessão, devido a relevância da matéria. Referido documento informa que foi 

publicada,  no Diário Oficial, a abertura de concorrência para a execução de obras para 
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reconstrução da travessia do Aterrado, e agradece o empenho dos Vereadores na ação 

conjunta desta Casa de Leis e Prefeitura Municipal, unindo esforços para concretização 

deste empreendimento nas esferas administrativas do Estado de São Paulo e do Poder 

Judiciário, possibilitando este importante passo em favor da população de Salesópolis. 

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

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir de 10min52s da gravação. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 21min17s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 

OLIVEIRA a partir de 26min32s da gravação. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos usou da 

palavra a partir de 34min52s da gravação. O Orador retomou a partir de 35min18s da 

gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 36min25s da gravação. O 

VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 40min09s 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 47min57s da gravação. 

Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada 

na presente Ordem do Dia, a partir de 58min00s da gravação o SR. PRESIDENTE 

comunicou que está 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, do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/15 

(Dá nova redação ao § 4º do Artigo 1º, da Resolução Nº 430/04 – Dispõe sobre a Medalha 

do Mérito “Parceiros da Estância Turística de Salesópolis e revoga o § 3º do Artigo 1º desta 

mesma Resolução), de autoria do Poder Legislativo. Em seguida, passou para a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 

Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 

59min31s da gravação. O VER. JOÃO DA SILVA  a partir de 01h05min27s da gravação.  O 

VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h06min58s da gravação. A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE  a partir de 01h14min56s da gravação. Não havendo mais 

oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 01h19min22s da 
gravação reiterando o convite para a reunião com os representantes da Sabesp, relativa à 

renovação do Contrato, no dia seguinte a esta sessão, às treze horas, no Gabinete do 

Prefeito Municipal, bem como informou que foi agendada, para as dezesseis horas, do dia 

primeiro de junho, nesta Casa de Leis, a Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para 2016, enfatizando a importância da participação de todos, 

especialmente, dos futuros candidatos ao cargo de Prefeito Municipal. 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 11 de Maio de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    
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2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 18 de Maio de 2015.   

 

 

 


