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              ATA DA 16ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Junho de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Ao 

primeiro dia do mês de Junho do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Décima Sexta 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: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 059 – 

Informar se há previsão, no Cronograma de Obras da Prefeitura Municipal, de construir um 

Campo de Futebol Society no CEREBF, em caso positivo enviar cópia do cronograma para 

conhecimento dos demais detalhes e, em caso negativo, nos informar a possibilidade de 

inclusão ou justificar a impossibilidade; 064 – Informar quais medidas estão sendo adotadas 

com relação aos funcionários da Prefeitura Municipal que enfrentam problemas de saúde, 

inclusive, dependência química, bem como se as Secretarias Municipais de Assistência 

Social e de Saúde conhecem a situação de saúde dos funcionários da Prefeitura, caso 

positivo, informar como têm acompanhado cada caso e, em caso negativo, justificar; 065 – 

Informar se existe autorização para a empresa que está colocando estruturas de ferro nos 

postes de energia desta cidade, com o objetivo de melhoria na prestação dos serviços de 

telefonia e internet, porém, quebrando as calçadas e fazendo a reposição inadequada do 

cimento; se há funcionário da Administração Municipal acompanhando tais obras e quais 

endereços já foram realizadas as obras e os ainda  pendentes, todos do Ver. Claudinei José 

de Oliveira; 066 – Informar quais medicamentos compõem a Cesta de Medicamentos 

disponível nos Postos de Saúde da área central e do Distrito dos Remédios, do Ver. Paulo 

Arouca Sobreira  – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, Nºs: 095 – Viabilizar a inclusão das Ruas Expedicionário Indionor dos 

Santos e Expedicionário Benedito Claudino dos Santos no próximo cronograma de 

recapeamento e pavimentação a ser executado pela Municipalidade; 096 – Viabilizar a 

inclusão das Ruas Nicola Citrângulo e Roque Citrângulo no próximo cronograma de 

pavimentação a ser executado pela Municipalidade, ambas do Ver. Edney Campos dos 

Santos; 097 – Interceder junto ao Deputado Estadual André do Prado, que é do seu partido 

– PR, objetivando a apresentação de Emenda Parlamentar, a fim de conseguir recurso para 

melhoria das estradas rurais dos Bairros da Barra, Bracaiá, Pintos e Mirandas, ainda que 

seja através do Programa Melhor Caminho do Governo Estadual, dos Vers. Sérgio dos 

Santos e Edney Campos dos Santos; 098 – Determinar estudos objetivando a contratação 

de Estagiários, conforme Lei Municipal Nº 1.588/2009, minimizando os problemas com falta 

de funcionários e ainda apoiando órgãos públicos conveniados como Delegacia de Polícia 

Civil, Destacamento de Polícia Militar e Vara Distrital; 099 – Determinar ao setor 

competente, o planejamento de rede de água e esgoto para os Bairros Bueno, Totozinho 

Cardoso, Fartura, Grama, Bragança e Distrito dos Remédios, a fim de tê-lo pronto quando 
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da assinatura do convênio com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo – SABESP, apresentando-o para que seja efetivado com maior brevidade, ambas do 

Ver. Claudinei José de Oliveira; 100 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar o 

patrolamento na “Estrada do Joaquinzão”; 101 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, 

realizar o patrolamento na “Estrada da Petrobrás, incluindo o trecho denominado de 

“Toninho Gonçalves”; 102 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar o 

patrolamento na estrada denominada de Ramal João Graça; 103 – Determinar ao Setor 

Municipal de Obras, realizar o patrolamento na “Estrada do Horácio”; 104 – Determinar ao 

Setor Municipal de Obras, realizar o patrolamento na estrada denominada de Ramal dos 

Nunes, todas do Ver. Paulo Arouca Sobreira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; 

OFÍCIOS do Poder Executo Nºs: 300 – Encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referente ao 

mês de Dezembro/2014,  através de mídia digital – CD-Rom; e 301 – Encaminhando o 

BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

SALESÓPOLIS,  referente aos meses de Janeiro e Abril/2015,  através de mídia digital – 

CD-Rom – desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento; COMUNICADO sobre a liberação 

de recurso financeiro: 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$ 5.124,00 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 e; nos valores de R$ 13.130,47 e de R$ 4.643,53 

para o PNATE, e no valor de R$ 81.677,92 relativo a 4ª quota do FNDE – todos 

competência 05/2015 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. 

PRESIDENTE concedeu um minuto de silêncio pelo passamento do “Sr. Nico da Lenita”, 

atendendo pedido do Ver. Sérgio dos Santos, e também pelo passamento da “Sra. Lina”, 

mãe do Dr. Alberto Prado Sanches, ex-Assessor Jurídico desta Casa de Leis, atendendo 

pedido do Ver. Claudinei José de Oliveira. Ato contínuo, concedeu a palavra aos Nobres 

Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 

11min53s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 18min35s da 

gravação. Não havendo interesse dos demais oradores inscritos em fazer uso da palavra, o 

SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de 

inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 

OLIVEIRA usou da palavra a partir de 21min47s da gravação. O VER. JOÃO DA SILVA  a 

partir de 23min33s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 

24min47s da gravação.  Não havendo interesse dos demais oradores inscritos em fazer uso 

da palavra, o SR. PRESIDENTE usando-a, a partir de 31min28s da gravação, informou que 

a próxima reunião sobre o Plano Nacional e Municipal de Educação, está agendada para o 

dia três de junho, às treze horas, no Salão Paroquial. Enfatizou a importância de todos 

terem consciência do quanto esta discussão mudará a educação neste município, contudo, 

lembrou que há muitos itens a serem discutidos. Registrou que, na data desta sessão, às 

dezesseis horas, também aconteceu nesta Casa de Leis, a Audiência Pública para debater 

a LDO, ou seja, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária, para o exercício de 

2016. Enfatizou a importância da participação dos Nobres Vereadores nestas importantes 

discussões, para evitar questionamentos posteriores ou desconhecimento do assunto 

quando indagados por munícipes, conforme ocorre comumente nas ruas desta cidade. 

Disse que algumas mudanças serão drásticas, entretanto, há outras que não serão 
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passíveis de mudança, embora as solicitações de muitos, reforçando a importância de 

participarem para conhecer e diferenciar umas das outras. Também lembrou que há ainda 

para ser discutido, o Plano de Carreira de todos os funcionários da Prefeitura Municipal, 

portanto, solicitará ao Procurador Jurídico Legislativo, a elaboração de um documento, que 

deverá ser assinado por todos os Vereadores e encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando o envio deste plano para discussão nesta Casa de Leis, alvo de inúmeros 

pedidos em tribuna. Por fim, parabenizou todos os profissionais que participaram da equipe 

que elaborou o Plano Municipal de Educação, pela dedicação, lembrando que este plano 

deve ser aprovado até o próximo dia vinte quatro. 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 1º de Junho de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 08 de Junho de 2015.   
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