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              ATA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 02 de Março de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Quarta 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, 

Cláudia de Paula Ribeiro, Claudinei José de Oliveira, Deise Aparecida Corrêa Duque, 

Francisco Marcelo de Morais Corrêa – Vice-Presidente, Mário Barbosa Pinto, 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. 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: MENSAGEM do Poder Executivo Nº 1.216/2015, encaminhando o 

PROJETO DE LEI Nº 003/15 (Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração e dos 

subsídios dos Servidores Públicos Municipais da Estância Turística de Salesópolis, e dá 

outras providências) – desp.: À Ordem do Dia da presente sessão, para única discussão e 

votação; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 013 – Determinar aos 

Setores Municipais de Vigilância Sanitária e de Obras, fiscalizarem, notificarem e exigirem 

que os proprietários, locadores e possuidores de imóveis abandonados, se adequem às 

normas vigentes, concedendo-lhes prazos para realizarem as obras necessárias e 

obrigatórias e, a persistir o abandono, seja aplicada multa e demais cominações previstas 

em lei, através de medidas administrativas e judiciais, do Ver. Francisco Marcelo de Morais 

Corrêa; 014 – Informar se o Executivo Municipal realizará a instalação das grades de 

proteção em ambos os lados da passagem do Córrego Padre Manoel, Rua Expedicionário 

Moacir Albino Wuo, ao lado da Sociedade Esportiva Salesopolense, em caso positivo, 

quando será realizado o serviço, com respectivo cronograma de execução e, em caso 

negativo, justificar, do Ver. Edney Campos dos Santos; 015 – Determinar à Procuradoria 

Jurídica Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Esportes, a elaboração dos 

respectivos contratos de prestação de serviço voluntário para os profissionais que atuam 

nesta condição no Centro Esportivo Municipal, nos enviando cópia ou justificando o não 

atendimento desta proposição; 016 – Informar os funcionários que não registram seus 

pontos, quais as formas de registro por setor, bem como justificar os motivos pelos quais 

alguns funcionários não registram seus pontos, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 

017/15 – Informar o total de cargos em comissão e de funções de confiança existentes no 

quadro de servidores da Prefeitura Municipal, encaminhando as respectivas relações com o 

nome de cada cargo e de seu respectivo ocupante, bem como do cargo original que o 

ocupante tenha sido aprovado em concurso público, do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: 

Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 034 – 

Providenciar a aquisição de um veículo oficial a ser disponibilizado à autoridade de Trânsito 

do Município; 035 – Providenciar o nivelamento e patrolamento da Estrada do Bracaiá; 036 

– Tomar providências visando refazer a lixeira instalada na Estrada do Bracaiá, altura do 

Km 1,5, próximo às residências dos Senhores Dito Ivo e Antonio José “Tonzé”, todas do 

Ver. Cristian Luiz Candelária; 038 – Agendar reunião com representantes da SABESP, para 

esclarecimento das dúvidas dos Vereadores, relativas à renovação do Contrato de 
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Concessão dos Serviços de Água e Esgoto nesta cidade, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 

039 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, aproveitar a Operação Tapa-Buracos 

que iniciará em breve, para colocar lombadas: na Avenida Victor Wuo, antes do término da 

pavimentação asfáltica, na Avenida Prefeito Pedro Rodrigues de Camargo Neto, em frente a 

EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, e na Avenida  Osaka, próximo  à  rotatória  do 

Jardim Nídia, no sentido Mogi-Salesópolis e, em frente à Pizzaria SPS, do Ver. Claudinei 

José de Oliveira; e 037/15 – Solicitando à Sabesp, estudar a possibilidade e a viabilidade 

técnica de instalação de Rede de Abastecimento de Água para atender os moradores da 

Rua Geraldo Miranda, próximo à EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli, do Ver. Edney 

Campos dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  REQUERIMENTO da 

Verª. Cláudia de Paula Ribeiro (suplente do PR recém empossada ao cargo em virtude da 

licença do vereador titular Paulo Roberto de Faria), objetivando cento e vinte dias de licença 

para tratar de assuntos particulares, a partir do dia nove de março, com base no Artigo 90, 

Inciso III, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salesópolis – desp.: Ao final do 

Expediente para discussão e votação. Terminada a leitura, antes de conceder a palavra aos 

Nobres Edis inscritos, com base no Parágrafo 3º do Artigo 90 do Regimento Interno deste 

Legislativo, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o REQUERIMENTO DE 

LICENÇA, da Verª. Cláudia de Paula Ribeiro. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da 

palavra a partir de 11min15s da gravação. A VERª. CLÁUDIA DE PAULA RIBEIRO a partir 

de 13min43s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 19min35s da 

gravação. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE a partir de 22min22s da 

gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 24min16s da gravação. O VER. 

CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 25min55s da gravação. Ninguém mais se 

manifestando, foi o referido Requerimento de Licença submetido à votação nominal, sendo 

aprovado por dez votos, dada a abstenção da requerente, conforme Artigo 189 do 

Regimento Interno desta Casa de Leis. Aprovado o Requerimento de Licença, o SR. 

PRESIDENTE, com base nas disposições legais e regimentais, deve convocar o suplente 

para assumir a cadeira do Vereador licenciado na próxima sessão e, dando prosseguimento 

aos trabalhos, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. SANDRA REGINA 

DE ASSIS usou da palavra a partir de 30min10s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS a partir de 32min25s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 

35min47s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 40min26s 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 

46min06s da gravação. Retomando a presidência e 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 003/2015. Terminada a 

leitura, foi o citado requerimento submetido à votação, pelo processo nominal, sendo 

aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência especial,  o SR. PRESIDENTE solicitou ao 

Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 05 e CFO Nº 07/15, 

ambos recomendando o prosseguimento na tramitação do PROJETO DE LEI Nº 003/15 

(Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração e dos subsídios dos Servidores 

Públicos Municipais da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências), de 

autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou a referida 

matéria em discussão. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 

01h02min20s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 
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01h05min21s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra  a partir de 

01h08min04s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 01h15min20s 

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 

01h22min10s da gravação. Retomando a presidência, prosseguiu com a discussão da 

matéria, concedendo a palavra ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS que a usou a partir de 

01h29min42s da gravação. Ninguém mais se manifestando, quando o SR. PRESIDENTE 

submeteria a matéria à votação, o VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ requereu a palavra para 

Encaminhamento de Votação e, sendo deferido, a usou a partir de 01h34min13s da 

gravação. Ato contínuo, o SR. PRESIDENTE esclareceu que, de acordo com o Artigo 191, 

Parágrafo 1º, do Regimento Interno, os Vereadores deveriam manifestar-se apenas quanto 

ao mérito da matéria e, em seguida, concedeu a palavra, também para Encaminhamento de 

Votação, ao VER. MÁRIO BARBOSA PINTO que a usou a partir de 01h37min20s da 

gravação. Ato contínuo, submeteu o Projeto de Lei Nº 003/15 à votação, pelo processo 

nominal, o qual foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Não havendo mais 

pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 

Nobres Edis inscritos. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE usou da palavra a 

partir de 01h40min20s da gravação. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS 

CORRÊA  a partir de 01h43min40s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir 

de 01h54min10s da gravação.  A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS  a partir de 

02h02min25s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 02h13min50s da 

gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 02h26min40s da gravação. 

Passando novamente a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Francisco Marcelo de Morais 

Corrêa, usou da palavra também o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA a partir de 

02h39min15s da gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores 

inscritos,  o SR. PRESIDENTE disse que também não tem medo de problema algum e 

também dispõe de advogado pessoal, caso lhe seja necessário. 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 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 02 de Março de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

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

09 de Março de 2015.   
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