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               ATA DA 37ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 02 de Dezembro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 

dois dias do mês de Dezembro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Trigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais Corrêa e 

secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira 

– 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a 

verificação da presença,  constatando-se as ausências dos Vers. Benedito Lélis Renó e 

Claudinei José de Oliveira, e presença dos demais membros desta Casa.  Havendo número 

legal,  o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura da Ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz 

Candelária requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, nove votos.  Ato contínuo, o Sr. 

Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por 

nove votos, sem preceder manifestação.  Prosseguindo,  o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 

seguinte, com seus respectivos despachos: OFICIO Nº 506 GP do Poder Executivo, 

encaminhando novo texto do PROJETO DE LEI Nº 027/13 (Estima a Receita e Fixa a 

Despesa para o Exercício de 2014, e dá outras providências), com as devidas correções, 

acompanhado da manifestação da Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade – 

desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 162 GP, do Secretário Municipal 

de Administração e Pessoal, convidando os Vereadores a participarem da reunião que será 

realizada no dia quatro de dezembro, às dez horas, no Gabinete do Prefeito, para tratar de 

assuntos relativos à tradicional feira desta cidade, realizada todas as primeiras quintas-

feiras do mês, cuja pauta será a localização atual, mudança para a Rua XV de Novembro ou 

mudança para Avenida Pedro Rodrigues de Camargo Neto, a fim de dar uma satisfação aos 

munícipes e comerciantes que têm reclamado prejuízos às suas rotinas neste dia de feira – 

desp.: Arquive-se, Plenário ciente; INDICAÇÃO Nº 328/13 - Solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, determinar ao Setor Municipal de Obras, a retificação de trecho da Estrada da 

Petrobrás, altura do Km 10, entre os acessos do Sítio Paulino e propriedade da Sra. Vera 

Lucia Bliujus, Bairro dos Pintos, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros – desp.: 

Encaminhe-se, Plenário ciente; OFÍCIO  Nº 3131/13 do Deputado Estadual André do Prado, 

comunicando que apresentou propositura objetivando asfaltamento e implantação de 

melhorias no tráfego da Rodovia SP-77 – Estrada Salesópolis-Santa Branca e que levou o 

fato à conhecimento do Superintendente do DER – Sr. Clodoaldo Pelissioni; TELEGRAMA 

do Governador do Estado – Geraldo Alckmin, comunicando que aprovou convênio no valor 

de R$ 120.000,00 para elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico; 

COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a liberação de recurso financeiro no valor 

de R$ 70.360,98, referente à 10ª Quota do FNDE – competência Novembro/2013; 

CONVITES: da ACEP e Projeto Aprendendo Fazendo – para o Bazar de Natal, a ser 

realizado nos dias doze, treze e quatorze de dezembro, das oito às dezessete horas, no 

Espaço Cultural Dita Parente; da Câmara Municipal de Taubaté – para a Sessão Solene 

Comemorativa aos 368 anos de elevação do povoado de Taubaté à categoria de Vila, a 

realizar-se no dia três de dezembro, às vinte horas, quando também alguns cidadãos serão 

homenageados – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. 

PRESIDENTE concedeu a palavra ao Nobre Edil inscrito, VER. EDNEY CAMPOS DOS 

SANTOS, que justificou oralmente sua Indicação Nº 328, esclarecendo que o trecho em 
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questão foi se estreitando, com o passar do tempo, devido ao acúmulo de materiais nas 

margens da estrada, situação que vem dificultando o trânsito de caminhões e demais 

veículos. Por fim, lembrou que, no mesmo local,  há também um ponto de embarque e 

desembarque escolar, portanto, requer as medidas solicitada, com a maior brevidade 

possível. Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE passou para a 

ORDEM DO DIA e, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 

Requerimento de Urgência Especial Nº 004/13. Terminada a leitura, foi o referido 

requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, ou  

nove votos, dadas as ausências dos Vers. Benedito Lélis Renó e Claudinei José de Oliveira. 

Aprovada a urgência especial, o Sr. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 025 e CFO Nº 049, ambos recomendando a 

aprovação PROJETO DE LEI Nº 031/13 (Altera a Redação do Artigo 1º da Lei Nº 1.578 de 

30 de Novembro de 2.009, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. 

Terminada a leitura dos pareceres, o SR. PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Nº 

031/13 à única discussão e votação, o qual foi aprovado, por unanimidade dos presentes, 

ou seja, nove votos, sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser tratada na 

presente Ordem do Dia, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de 

inscrição, concedeu a palavra ao Nobres Edil inscrito, o VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA, que comentou que há um buraco no asfalto da esquina da Avenida Prefeito 

Antonio Camargo Primo com a Rua Emílio Miguel, Jardim Nídia, e muito embora já tenha 

sido matéria de Indicação do Nobre Colega Edney e seja próximo ao Portal de entrada 

desta cidade, o problema ainda não foi resolvido. Acrescentou que aquele buraco, devido à 

localização, prejudica o acesso dos portadores de necessidades especiais e que,  sua 

dimensão é tanta, que é suficiente para caber uma cadeira de rodas,  portanto, espera que 

as medidas sejam adotadas, antes que aconteça um grave acidente. Em seguida, lembrou 

que ele também apresentou uma Indicação solicitando a limpeza de um bueiro na Rua São 

Sebastião, Bairro Fartura, próximo à EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de 

Toledo, pois, nos dias de chuva, como nesta data, o local fica totalmente inundado, em 

consequência dos bueiros entupidos. Conclamou ao Setor de Obras Municipal, que realize 

a limpeza dos bueiros que muito prejudica a comunidade escolar, haja vista que a água 

atinge até quarenta centímetros de altura nos dias de chuva, cuja temporada está apenas 

se iniciando. Quanto ao recadastramento de túmulos desta cidade, o orador comentou que, 

embora o prazo tenha sido ampliado até o dia trinta de novembro, a relação dos túmulos 

não cadastrados ainda não foi publicada nos sites da Prefeitura e Câmara Municipal, 

conforme dispõe o Decreto baixado pelo Sr. Prefeito Municipal. Dirigindo-se ao Sr. 

Presidente, solicitou-lhe oficiar ao Prefeito Municipal, objetivando nova extensão do prazo 

para o referido cadastramento e o cumprimento do Decreto citado, publicando as 

informações aos interessados, inclusive àqueles que não moram nesta cidade ou neste País 

e que não têm outras alternativas para obter as informações. Finalizando, o orador alertou 

que a divulgação das informações em site é parte da ampla publicidade e transparência dos 

atos públicos ao povo em geral. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE 

informou ao Ver. Cristian que já oficiou o Sr. Prefeito Municipal, requerendo a extensão do 

prazo para recadastramento dos túmulos e que, quanto ao site da Prefeitura, tomou 

conhecimento de que estava em manutenção e que nova empresa estava sendo contratada 

para este fim. 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. 
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       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 02 de Dezembro de 2013. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 

09 de Dezembro de 2013.   

            
 


