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ATA DA 21ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Agosto de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos
três dias do mês de Agosto do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Primeira 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 ausência da Verª. Sandra Regina de Assis e
presença dos demais Vereadores: Benedito Lélis Renó, Claudinei José de Oliveira, Deise
Aparecida Corrêa Duque, Francisco Marcelo de Morais Corrêa – Vice-Presidente, Mário
Barbosa Pinto, Paulo Roberto de Faria e Sérgio dos Santos, e demais membros da Mesa
Diretora, totalizando dez Vereadores. Havendo número legal, o SR. PRESIDENTE
declarou aberta a sessão, desejou boas vindas a todos, após este período de recesso
legislativo, ressaltando que, muito embora o recesso, muitos Vereadores estiveram
trabalhando normalmente. Em seguida, submeteu a ata à discussão e votação, a qual foi
aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência da Verª.
Sandra Regina de Assis, 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 encaminhados pelo Poder
Executivo Nºs: 387 – Enviando os Contratos e Atas de Registros realizados pela COPEL –
Comissão Permanente de Licitações, no exercício de 2014, através de mídia digital; e 390 –
Prestando informações acerca da situação do PROLOP – desps.: Disponibilizar cópia aos
Vereadores interessados; PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs 005/15 (Dispõe sobre a
doação de veículo ao Poder Executivo Municipal da Estância Turística de Salesópolis); e
006/15 (Dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei Federal Nº 12.527, de 18
de Novembro de 2011, no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de
Salesópolis), ambos de autoria da Mesa Diretora – desps.: Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 075 – Prestar informações sobre os postes metálicos instalados no canteiro
central da Avenida Prefeito Antonio de Camargo Primo: a) Qual o critério técnico adotado
para tal instalação, b) Houve estudos para esta implantação, c) Houve estudo técnico
acerca da altura dos postes metálicos, d) Há ciência e/ou anuência da Empresa
Bandeirante sobre a instalação dos postes metálicos, e solicita juntar cópia de eventual
estudo e anuência, se existentes; e 076/15 – Prestar informações acerca da denúncia
relativa ao transporte de estudantes: a) Em que consistiu a denúncia, b) Houve apuração
das irregularidades denunciadas, c) Quais as providências tomadas, ambos do Ver.
Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal, Nºs: 129 – Adotar providências legais, proibindo o estacionamento de
caminhões na Avenida Pedro Rodrigues de Camargo Neto, entre as Ruas Pedro Rodrigues
de Camargo e Antonio Rodrigues Lopes, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 130 – Interceder
junto à concessionária de energia elétrica local, solicitando a retirada dos postes afixados
no leito da Estrada da Barra, bem como realize uma avaliação acerca da situação dos
postes de madeira daquela estrada, entregando laudo desta vistoria; 131 – Estudar junto
aos setores competentes, uma forma de campanha junto aos proprietários de sítios e
chácaras deste município, para transferirem seus veículos para Salesópolis, contribuindo
com o aumento da receita municipal, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 132 –
Determinar ao setor competente, que realize estudos e identifique a viabilidade de
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remanejamento dos pontos de iluminação pública ao longo da Avenida Osaka, para vias
que ainda não possuam iluminação, conforme Indicações já encaminhadas por esta Casa
de Leis, do Ver. Edney Campos dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 005/15 – Ao Delegado e também aos Policiais Civis
integrantes da Delegacia local, assim como à Seccional de Mogi das Cruzes, na figura de
seu Diretor-Geral e demais integrantes, pelos excelentes serviços prestados aos munícipes,
do Ver. Paulo Arouca Sobreira e demais Vereadores – desp.: Aprovada, encaminhe-se;
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês
de Junho/2015 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS Nºs: 028/15 - do
Sindicato dos Servidores na Administração Pública de Salesópolis e região - Encaminhando
cópia de suas atas de eleição e posse da atual diretoria geral; 1010/15 – do Ministério
Público do Estado de São Paulo – Convidando para Audiência Pública referente a Crise
Hídrica, a realizar-se nos dias vinte e vinte e um de agosto, das nove às dezenove horas, na
sua sede em São Paulo – desps.: Arquive-se, Plenário ciente; CONVITE da EMEF
Professora Sônia Maria da Fonseca para o evento: Rítmos de todos os tempos, a realizarse no dia oito de agosto, às dezessete horas; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso
financeiro: do Ministério da Educação: no valor de R$ 81.373,36 referente a Quinta Quota
do FNDE – competência 06/2015; no valor de R$ 25.000,00 para a APM da EE Professora
Olga Chakur Farah – competência Julho/2015; no valor de R$ 15.000,00 para a APM da EE
Vereador Elisiário Pinto de Morais – competência – Julho/2015; e para Alimentação Escolar
- nos valores de R$ 3.400,00 para Pré-Escola, de R$ 310,00 para AEE – Atendimento
Educacional Especializado, de R$ 15.210,00 para Ensino Fundamental, de R$ 2.000,00
para Creche; de R$ 348,00 para EJA – Ensino Jovem Adulto, de R$ 5.124,00 para Ensino
Médio, e nos valores de R$ 4.643,53 e de R$ 13.130,47 para o PNATE – todos
competência 07/2015 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Ver.
Cristian Luiz Candelária requereu um minuto de silêncio pelo passamento dos vários
salesopolenses, ocorridos no mês de Julho, mencionando apenas o nome da Sra. Guiomar
Almeida, falecida nessa data. O SR. PRESIDENTE acatou o requerido e, dando
prosseguimento as atividades, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 18min35s da gravação. O VER.
BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 26min35s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS
DOS SANTOS a partir de 37min28s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a
partir de 40min15s 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 51min35s da gravação. Retomando a presidência a partir de 01h01min50s da
gravação, e 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.
FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA usou da palavra a partir de 01h02min20s
da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h15min53s da gravação. O
VER. PAULO ROBERTO DE FARIA a partir de 01h21min12s da gravação. O VER.
SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 01h21min57s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS
RENÓ a partir de 01h31min10s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a
partir de 01h45min48s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de
01h54min06s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou
da palavra a partir de 02h08min52s da gravação, reportando-se ao Plano Municipal de
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Educação, em trâmite nesta Casa de Leis e questionado pelo Nobre Ver. Benedito Lélis
Renó, esclareceu que, dos cinco mil setecentos e trinta e cinco municípios do Estado de
São Paulo, apenas cento e noventa e seis conseguiram entregá-los até esta data. Lembrou
que, antes de iniciar o recesso legislativo, a matéria tramitou pela Comissão de Justiça e
Redação, sob a presidência do Nobre Ver. Edney Campos dos Santos, que exarou o
parecer junto aos demais membros. Em seguida e durante o recesso legislativo, foi
encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, sob a presidência do Nobre Ver.
Francisco Marcelo de Morais Corrêa, que apontou a falta de informações orçamentárias
para análise da matéria, cuja solicitação foi encaminhada à Prefeitura Municipal, portanto,
aguarda-se o retorno da informação para prosseguir com o trâmite, dentro do prazo hábil.
Concluiu dizendo que o jornal mencionado pelo Nobre Colega Benedito Lélis Renó,
desconhece os fatos e sequer buscou informações nesta Casa de Leis que, nesta data,
apresentou o Projeto de Resolução Nº 06/15 objetivando melhorar ainda mais a
transparência das suas informações. Também enfatizou a importância da informação
correta, solicitando aos Vereadores que evitem o “me falaram ou me disseram”, mas,
utilizem-se dos documentos disponíveis nesta Casa de Leis. Colocou-se à disposição bem
como as nove Comissões Permanentes deste Legislativo e os funcionários administrativos
para prestarem informações, ressaltando que não há nenhum projeto atrasado. Por fim,
deixou claro que seu objetivo é dar solução rápida aos problemas para que todos desfrutem
dos resultados favoráveis. 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 03 de Agosto de 2015.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 10 de Agosto de 2015.

