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ATA DA 23ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 17 de Agosto de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos
dezessete dias do mês de Agosto do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Terceira 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, Mário Barbosa Pinto, Paulo Roberto de Faria, 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: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/15 (Concede Título
de Cidadão Honorário do Município ao Pastor Gilberto Alves de Paula e dá outras
providências), do Ver. Cristian Luiz Candelária e demais Vereadores; PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 007/15 (Dispõe sobre autorização para devolução antecipada de saldo de
duodécimos ao Poder Executivo), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Salesópolis – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento;
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 078 – Encaminhar um
resumo do caso do PROLOP e, posteriormente, agendar uma reunião entre a Administração
Municipal, Ministério Público, representante dos moradores do PROLOP e este Legislativo,
para então definirem juntos a melhor medida a ser adotada, antes do prazo estabelecido
judicialmente para desocupação daquela área; 079 – Prestar as informações que relaciona
acerca da Prova realizada pelos candidatos as vagas de Conselheiro Tutelar, e os
questionamentos e reclamos relativos à irregularidades no Edital: 1) Qual empresa foi
responsável pela realização deste concurso, 2) O que de fato ocorreu na mencionada
prova, gerando tais reclamações, 3) As supostas falhas foram confirmadas, enviar cópia do
documento da empresa acerca do apurado, 4) Os fatos foram esclarecidos aos reclamantes,
e 5) Qual a atual situação deste concurso e seus participantes, ambas do Ver. Claudinei
José de Oliveira; 082 – Encaminhar cópia do Processo Administrativo Nº 2992/2013,
relativo à cobrança do IPTU, do Ver. Mário Barbosa Pinto – desp.: Aprovados, encaminhese; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 136 – Tomar providências
visando a colocação de algum tipo de redutor de velocidade, na altura do Nº 583 da Rua XV
de Novembro, em frente da Farmácia FARMACONDE, do Ver. Cristina Luiz Candelária; 137
– Determinar à empreiteira responsável pelo asfaltamento da Rua Benedito Amaro de Faria,
refazer o serviço com massa asfáltica de maior espessura; 138 – Determinar a elaboração
de projeto e da obra de uma rotatória para acesso à Rua Sebastião de Souza, que acessa o
Salão ARE Festas, bem como seja colocada uma lombada na referida via pública, ambas do
Ver. Sérgio dos Santos; 139 – Utilizar a Emenda Parlamentar, liberada pelo Deputado
Federal Márcio Alvino, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para a Rua
Frederico Ozanan, do Ver. Sérgio dos Santos e outros; 140 – Determinar ao setor
competente, realizar o patrolamento e os serviços de condução de águas pluviais, além do
necessário cascalhamento na Saída Dois, da Estrada do Bairro da Grama, bem como nas
demais vias daquele bairro que encontram-se em igual situação à mencionada, do Ver.
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Edney Campos dos Santos; 142 – Determinar ao setor competente, adotar as medidas que
se fazem necessárias, como, por exemplo, notificar os organizadores de eventos,
comerciantes e prestadores de serviço para respeitarem esta cidade, fixando cartazes
somente em locais autorizados; 143 – Determinar a elaboração de um cronograma de
limpeza, retirada de materiais e capina de mato, bairro a bairro, divulgando-o e assim,
aproveitando a oportunidade para iniciar uma campanha de manutenção da limpeza da
cidade com a colaboração da população; 144 – Determinar a implantação de uma lombada,
em frente ao Nº 189 da Rua Braz Torraga, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; e
145/15 – Determinar ao setor competente, estudar a viabilidade de implantar uma passagem
elevada, devidamente sinalizada, para cadeirantes, na altura do Nº 111 da Praça Padre
João Menendes, interligando os dois lados do passeio da mesma rua, a exemplo da
passagem que existe entre o Velório Municipal e o acesso ao Cemitério, do Ver. Edney
Campos dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES Nº 006/15, à ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA OLGA CHAKUR
FARAH, na figura de sua Direção, Coordenação, Docentes, Funcionários, Alunos e Pais,
além dos voluntários e terceiros participantes, pelo seu trabalho e compromisso com a
Educação na Estância Turística de Salesópolis, neste ato simbolizado pela excelente
participação de seus alunos no ENEM-2014 – Exame Nacional do Ensino Médio, do Ver.
Sérgio dos Santos e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; BALANCETE FINANCEIRO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Julho/2015 – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; PARECERES CFO Nºs 019 e 020/15,
respectivamente, relativos ao Balancete Financeiro da Prefeitura Municipal de Salesópolis,
referente aos meses de Maio a Junho/2015 e, ao Balancete Financeiro da Câmara
Municipal de Salesópolis, referente mês de Junho/2015 – desps.: Aguarde-se o Parecer
Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o Parecer
final e conclusivo; OFÍCIO Nº 027/15 da Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade,
convidando a Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo, Vereadores e todos os
munícipes, a participarem da Audiência Pública a ser realizada no dia vinte de agosto, a
partir das quatorze horas, para apresentação do Cumprimento das Metas Fiscais do
Primeiro Quadrimestre de 2015, nesta Câmara Municipal – desp.: Arquive-se, Plenário
ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis
inscritos. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA usou da palavra a partir
de 11min10s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 20min13s
da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 24min50s da gravação. O
VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 35min33s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS
RENÓ a partir de 41min15s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir
de 50min10s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 55min15s 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
01h06min17s da gravação. Retomando a presidência, a partir de 01h16min10s 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.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 01h16min52s da gravação. A
VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 01h27min02s da gravação. O VER.
BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 01h38min20s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS
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DOS SANTOS a partir de 01h45min35s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos,
o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 01h48min33s da gravação, comunicando
que, nesta data, baixou a Instrução Normativa Nº 001, lembrando aos Senhores Vereadores
e Servidores deste Legislativo, que o uso do carro oficial é disciplinado pela Resolução Nº
451/2011. Acrescentou que tomou esta medida para evitar os excessivos indeferimentos
aos requerimentos, pois, o formulário de Agenda dos Veículos encontra-se facilmente
visível no quadro de avisos da Secretaria Administrativa desta Casa de Leis, bastando
consultá-lo antes. Disse ainda que, por esta Instrução, antes do preenchimento do
formulário próprio para uso dos veículos oficiais deste Legislativo, os interessados devem
certificar-se da disponibilidade de veículos e motorista e que a Secretaria Administrativa fica
desobrigada a protocolar requerimentos que excedam o número máximo de veículos e
motorista disponíveis, acrescentando que o horário do protocolo é que definirá o
atendimento. 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 17 de Agosto de 2015.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 24 de Agosto de 2015.

