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              ATA DA 22ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Agosto de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Vigésima Segunda 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 do Ver. Claudinei José de Oliveira e 

presença dos Vereadores: Benedito Lélis Renó, Deise Aparecida Corrêa Duque, Francisco 

Marcelo de Morais Corrêa – Vice-Presidente, Mário Barbosa Pinto, Paulo Roberto de Faria, 

Sandra Regina de Assis e Sérgio dos Santos, e demais membros da Mesa Diretora, 

totalizando dez 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 dos 

presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira, sem 

preceder manifestação. Em seguida, atendendo requerimento do Ver. Edney Campos dos 

Santos, o SR. PRESIDENTE concedeu um minuto de silêncio pelo passamento de vários 

salesopolenses, ocorridos no decorrer da semana anterior e início desta. Ato contínuo, 

solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 

constou do seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIO Nº 439/15 GP do Poder 

Executivo,  encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referente aos meses de MAIO e JUNHO/2015,  

através de mídia digital – CD-Rom – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; 

REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  077 – Informar se foi 

empenhada e destinada para este município, a Emenda Parlamentar, no valor de duzentos 

mil reais, autorizada pelo Deputado Federal Roberto de Lucena, Secretário Estadual de 

Turismo, se o recurso será empregado na Festa do Peão Boiadeiro ou terá outra aplicação 

e, solicita o envio dos documentos comprobatórios, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 080 – 

Prestar as informações e enviar documentos relacionados: 1) Quantos funcionários 

trabalham na Santa Casa, 2) O INSS está sendo retido nos seus holerites, em caso positivo, 

comprovar, em caso negativo, justificar, 3) O FGTS está sendo recolhido, em caso positivo 

comprovar, em caso negativo, justificar, 4) Quais são os funcionários prestes à 

aposentadoria, enviar relação com nome, cargo e data prevista, e 5) Os direitos trabalhistas 

destes funcionários, como Fundo de Garantia estão garantidos, em caso positivo 

comprovar, em caso negativo, justificar; e 081/15 – Informar se já foi elaborado projeto para 

a Rua Frederico Ozanan, constando de guias, sarjetas e bocas-de-lobo, bem como se já 

solicitou Emenda Parlamentar para atender esta rua, em caso positivo, enviar os 

respectivos documentos comprobatórios e, em caso negativo, justificar, ambos do Ver. 

Sérgio dos Santos – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, Nºs: 133 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, adotar as 

providências para que seja colocada uma lombada ou outro redutor de velocidade na Rua 

Sebastião Nepomuceno da Silva, próximo à casa da Senhora Ana Leme, do Ver. Cristian 

Luiz Candelária; 134 – Determinar ao setor competente, realizar o conserto da 

Canteiradeira e da Roçadeira do município, ambos equipamentos da Patrulha Agrícola do 

Município, do Ver. Paulo Roberto; e 135/15 – Envidar todos os esforços na busca de 

Emenda Parlamentar para atender as necessidades da área de saúde deste município, do 

Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; CONVITE DO 

COMDEMA – Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, para a reunião 
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ordinária que será realizada às dezesseis horas do dia treze de agosto, na Sala de 

Reuniões da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente e Agronegócios. 

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

VER. SÉRGIO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 11min16s da gravação. O VER. 

CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 14min50s 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 18min48s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS  a partir de 27min32s da 

gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 37min45s da gravação. O VER. 

EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 43min00s da gravação. O VER. CRISTIAN 

LUIZ CANDELÁRIA a partir de 51min10s da gravação. Não havendo mais oradores 

inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 56min50s da gravação, 

parabenizou o Nobre Colega Edney, por assumir a Presidência do PR – Partido da 

República, neste município, os demais filiados com destaque ao Deputado Federal – Márcio 

Alvino e Deputado Estadual – André do Prado. Concluiu enfatizando que esta Casa de Leis 

estará sempre aberta à todos que, independentemente de partido ou cargo, queiram 

contribuir para o bem desta cidade.  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 10 de Agosto de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 17 de Agosto de 2015.   
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