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              ATA DA 18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Junho de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais Corrêa – Vice-

Presidente,  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,  registrando-se a ausência do Ver. 

Paulo Arouca Sobreira – Presidente titular, e presença dos demais Vereadores: Benedito 

Lélis Renó, Claudinei José de Oliveira, Deise Aparecida Corrêa Duque, João da Silva, 

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

Mesa Diretora, totalizando dez Vereadores.  Havendo número legal,  o SR. PRESIDENTE 

EM EXERCÍCIO declarou aberta a sessão e submeteu a ata da sessão anterior à discussão 

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

ausência do Ver. Paulo Arouca Sobreira, 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: 067 – Informar quais ruas 

serão contempladas com a Emenda Parlamentar, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), de autoria do Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá; 068 – Informar 

por quais motivos ainda não foi asfaltada a Rua Sebastião Soares Leite, Bairro Fartura, 

ambos do Ver. Mário Barbosa Pinto; 069 – Prestar informações diversas relativas à 

contabilidade da Santa Casa local, que se encontra sob intervenção do Município, do Ver. 

Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, Nºs: 107 – Determinar ao setor competente, resolver os problemas de 

falta de comunicação via telefone, no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de 

Saúde, linha Nº (11) 4696-3016, e também no prédio onde está localizado o Posto de 

Saúde, do centro da cidade, linha Nº (11) 4696-1861, do Ver. Edney Campos dos Santos; 

108 – Estudar uma forma de incentivo aos proprietários de imóveis, sejam terrenos ou 

construções, para que construam calçadas em frente às suas propriedades; 109 – 

Determinar ao setor competente, construir uma lombada na Rua São Cristóvão, em frente 

aos Nºs 630 e 671, por onde trafegam muitos veículos em alta velocidade, com destino e 

retorno da represa; 110 – Determinar ao Setor Municipal de Obras ou à empresa 

responsável pela limpeza da cidade, realizar, com urgência, uma limpeza geral e profunda 

na pracinha localizada ao lado do Supermercado Okamura, na Avenida Victor Wuo, bem 

como inclui-la no cronograma de limpeza das ruas e praças da cidade, com periodicidade 

semanal, evitando tantos problemas, reclamos e suas consequências; 111 – Determinar aos 

Secretários, Diretores e Chefes de Seção e Setor, controlarem, rigidamente, o cumprimento 

de horário de entrada, almoço e saída de todos os funcionários da Prefeitura Municipal de 

Salesópolis, para que todos marquem o ponto e cumpram a carga horária de trabalho 

determinada, para as quais, foram contratados e recebem seus salários mensais; 112 – 

Determinar às Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde, juntamente com a 

Polícia Militar,  se unirem na decisão e adoção de medidas com relação ao Sr. Vando, 

morador do Bairro Fartura, portador de problemas mentais; 113 – Determinar ao setor 

competente, religar a energia elétrica para iluminação do paredão da Rua XV de Novembro; 

114 – Determinar ao setor competente, realizar o levantamento e cadastramento dos 

imóveis construídos nos últimos 07 anos, ou seja, no último e neste mandato, a fim de 
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realizar a cobrança devida do IPTU, todas do Ver. Sérgio dos Santos; 115 – Viabilizar a 

inclusão da Rua Prefeito Francisco Capistrano no próximo cronograma de recapeamento e 

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

116 – Determinar o levantamento das necessidades de luminárias em praças e pontos de 

parada de ônibus e, posteriormente, realize estudos para contemplá-los com iluminação do 

tipo solar e econômica, buscando recursos através do DADE; 117 – Agendar uma reunião 

com representantes da ANATEL, a fim de obter informações com referência ao atendimento 

da área rural de Salesópolis e, especialmente, para solicitar melhorias na prestação dos 

serviços aos bairros que fazem divisa com o município de Salesópolis, tais como os Bairros 

da Roseira, Pinhalzinho, Monos, Itaguassu, Casa Grande, Pimentas, Capelinha, São 

Benedito e outros; 118 – Determinar a revisão e adequação do Plano de Carreira para os 

Integrantes do Quadro do Magistério, evitando a redução nos vencimentos dos ocupantes 

do cargo de Vice-Diretor Escolar, bem como que se aproveite a oportunidade para levantar 

demais questões pendentes, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-

se, lidas no Expediente; MOÇÃO Nº 004/15  – DE APOIO às Ilustríssimas Senhoras 

Educadoras: Professora Inês Paz – Conselheira da APEOSP, e Professora Kalisa Teixeira 

da Silva – Diretora da EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli, pelos relevantes serviços 

que têm prestado ao Município da Estância Turística de Salesópolis, para a elaboração do 

Plano Municipal de Educação, do Ver. Benedito Lélis Renó – desp.: Aprovada, encaminhe-

se; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao 

mês de Maio/2015 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; PARECERES CFO Nºs 

014 e 015/2015, respectivamente, referentes aos Balancetes da Prefeitura Municipal de 

Salesópolis, relativos aos meses de Dezembro/2014 e de Janeiro a Abril/2015 – desps.: 

Aguarde-se o parecer prévio no Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para 

então emitirem o parecer final e conclusivo; OFÍCIO FUMEFI Nº 256/2015 da Casa Civil – 

Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento, comunicando que, por conta do 

Instrumento de Liberação de Crédito BB/FUMEFI 023/14 – Pavimentação e Recapeamento 

em Diversas Vias, foi autorizado o crédito de R$ 71.514,14 à Prefeitura Municipal de 

Salesópolis, referente a 3ª medição parcial – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada 

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

BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir de 28min40s da gravação. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 35min28s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE 

ASSIS a partir de 46min10s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir 

de 51min53s 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. SÉRGIO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 01h02min50s da gravação. A 

VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS  a partir de 01h07min40s da gravação. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h14min10s da gravação.  O VER. MÁRIO 

BARBOSA PINTO a partir de 01h23min28s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA a partir de 01h33min35s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, 

o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra como Líder de Bancada (PT) ao Ver. Benedito 

Lélis Renó a partir de 01h39min35s da gravação. Nada mais havendo a tratar,  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 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 15 de Junho de 2015                                                FL. 3 

 

 
 

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 15 de Junho de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 22 de Junho de 2015.   
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