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              ATA DA 17ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Junho de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

oito dias do mês de Junho do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Décima Sétima 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: INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 105 – 

Atender o abaixo-assinado que encaminha em anexo, dos moradores do Bairro Bragança e 

demais bairros adjacentes, solicitando a implantação de uma Base Comunitária da Polícia 

Militar naqueles arredores, bem como o agendamento de uma reunião com o Comando 

Regional da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no Bairro Bragança ou Distrito dos 

Remédios, para expor as medidas que a Prefeitura Municipal de Salesópolis vem adotando 

para garantir a segurança dos reivindicantes, oportunidade em que poderá declarar o 

atendimento à solicitação, com respectivo cronograma ou justificar a impossibilidade, do 

Ver. Claudinei José de Oliveira; 106 – Determinar ao setor competente, realizar, com 

urgência, o patrolamento e os devidos serviços de condução de águas pluviais, além do 

cascalhamento nas estradas que dão acesso ao Bairro dos Pintos, tais como: alguns 

trechos da Estrada da Petrobrás, toda extensão das Estradas Rodrigues de Campos e 

Soarada, Estrada das Palmeiras (próximo a Estrada Rodrigues de Campos), Estrada do 

Barro Amarelo (sentido do pesqueiro à Santa Cruz das Palmeiras) e  Estrada do Cardoso, 

até a ligação com a Estrada da Petrobrás, do Ver. Edney Campos dos Santos – desps.: 

Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFICIO Nº 066/15 da Diretoria Municipal de 

Agronegócios, informando que a Prefeitura Municipal, por esta diretoria, em parceria com a 

TNC (The Nature Conservancy), atenderá gratuitamente os produtores e proprietários 

rurais,  em Balcão de Atendimento, para realizar o CAR – Cadastro Ambiental Rural, e o 

PAM – Portal Ambiental Municipal, na Sub-Prefeitura do Distrito dos Remédios, no período 

de dez a doze de junho, das nove às dezesseis horas, e que também atenderá, no dia oito 

de junho, das nove às dezesseis horas, na Escola Municipal Benedito Alves, do Bairro dos 

Pintos – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS 

usou da palavra a partir de 04min35s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA 

a partir de 06min25s 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, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O 

VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 15min52s da gravação. 

O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ  a partir de 19min22s da gravação. O VER. CRISTIAN 

LUIZ CANDELÁRIA a partir de 32min10s da gravação. Não havendo mais oradores 
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inscritos e nada mais havendo a tratar,  aos 42min53s da gravação, o SR. PRESIDENTE 

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 08 de Junho de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 15 de Junho de 2015.   
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