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              ATA DA 6ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

Legislativo, realizou-se a Sexta 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, João da Silva, 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. 

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: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 025 – Informar as 

tratativas adotadas em relação à assunção da prestação dos serviços de Iluminação Pública 

por parte da Prefeitura e os planos de contingência existentes, caso a Liminar que garante a 

prestação do serviço por parte da atual empresa concessionária, seja caçada, do Ver. 

Edney Campos dos Santos; 026 – Prestar informações acerca da elaboração do Plano de 

Carreira ao Funcionalismo Público Municipal, desde o Grupo de Funcionários que se reúne 

para este fim até a data prevista para sua conclusão; 027 – Prestar informações acerca da 

renovação do Contrato de Concessão dos Serviços de Água e Esgoto com a Cia. de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, referente a proposta do Anexo 7,   

data  prevista  para  submetê-lo  à  discussão  junto  aos Vereadores,  previsão   de  data  

para  a  reunião  já  solicitada  através  da Indicação Nº 038/15 e, qual a data final para 

assinatura;  028 – Agendar uma reunião com representantes da Secretaria Estadual de 

Recursos Hídricos e DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, a fim de 

solucionar, de vez, o antigo impasse acerca do recurso e liberação da Área de Lazer 

prevista para substituir o “Campo da Fibra”,  bem como, não sendo resolvido o impasse, que 

a Procuradoria Jurídica Municipal adote medidas judiciais para cumprimento das exigências 

ainda pendentes, mantendo este Legislativo informado do andamento, todas do Ver. 

Claudinei José de Oliveira e outros; e 029/15 – Prestar informações que relaciona em 11 

itens, acerca do atendimento odontológico municipal, do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: 

Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 049 – 

Determinar ao setor competente, pintar as guias e sarjetas da cidade, bem como podar o 

mato crescente na Avenida Professor Adhemar Bolina e demais ruas da cidade, 

especialmente, do Bairro Fartura, do Ver. Sérgio dos Santos; 050 – Determinar estudos ao 

setor competente, objetivando conceder um reajuste no valor da diária paga aos Motoristas 

da Prefeitura Municipal, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 051 – Determinar ao 

setor competente, realizar um levantamento dos pontos escuros, nas ruas da área e bairros 

centrais, apresentando-o à Empresa Bandeirante Energias do Brasil e solicitando-lhe a 

manutenção emergencial, inclusive, justificando os motivos e a gravidade do caso, expostos 

em reunião realizada nesta Casa de Leis, no último dia 10, onde estiveram representantes 

do Poder Legislativo, Poder Executivo, Polícia Militar e Polícia Civil, discutindo assuntos 

relativos ao crescimento, novamente, de casos de consumo e comércio de drogas ilícitas na 

Praça da Matriz; 052 – Realizar uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde, expondo 
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um levantamento da atual situação na Área de Saúde deste município, para reivindicar a 

disponibilização de mais Médicos Especialistas ou o regresso daqueles que, há anos, já 

atendiam nesta cidade, bem como que, ao sensibilizar aquela Secretaria Estadual, seja 

ressaltado que os pacientes salesopolenses tiveram seus problemas de saúde somados às 

dificuldades e à demora no atendimento, tratamento e cura, ambas do Ver. Claudinei José 

de Oliveira e outros; 053 – Verificar a possibilidade de conceder à UMAP – União dos 

Moradores e Amigos do Bairro dos Pintos, autorização para uso da Escola Municipal 

Benedito Alves, do Ver. Edney Campos dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no 

Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, 

referente ao mês de Fevereiro/2015 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; 

COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Educação: Para 

as APM’s – Associações de Pais e Mestres: no valor de R$ 1.150,00 - ao Centro Municipal 

de Convivência Infantil Dona Teresa Feital; no valor de R$ 950,00 à EMEI Vereador Antonio 

Rodrigues Fernandes; no valor de R$ 1.740,00 à EMEI Professora Maria Aparecida Freire 

de Faria; no valor de R$ 1.830,00 à EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli; no valor de 

R$ 4.480,00 à EMEF Mestra Henriqueta; no valor de R$ 3.000,00 à EMEF Antonio Alves de 

Alvarenga; no valor de R$ 2.970,00 à EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de 

Toledo; no valor de R$ 2.500,00 à EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca; no valor de 

R$ 5.560,00 à EE Professora Rosa Maria de Souza; no valor de R$ 5.880,00 à EE Vereador 

Elisiário Pinto de Morais; no valor de R$ 13.050,00 à EE Professora Olga Chakur Farah – 

todos relativos à 1ª Parcela, emitidos em 10 de Fevereiro/2015; no valor de R$ 5.100,00 

referente a 1ª Parcela do PDDE – emitido em 10 de Fevereiro/2015; no valor de R$ 

142.904,29 referente a 1ª Quota do FNDE – emitido em 19 de Fevereiro/2015; CONVITES: 

da Paróquia São José – para a Santa Missa na novena da Festa de São José, a realizar-se 

no dia vinte e um de março, às dezenove horas, na Igreja Matriz de Salesópolis, neste dia a 

missa será celebrada na intenção de todos aqueles que compõem os Poderes Constituídos, 

inclusive servidores públicos desta cidade; da Secretaria Municipal de Saúde – para a 

Prestação de Contas da Saúde em Audiência Pública referente 1º e 2º Quadrimestre de 

2014; dia dezessete de março, às nove horas, nesta Casa de Leis; COMUNICADO da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sobre a situação do PROERD neste município, 

assinado pela Equipe Técnica e de Gestores da Municipalidade – desps.: 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 20min47s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 

26min30s da gravação. O VER. JOÃO DA SILVA a partir de 37min15s da gravação. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 37min55s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ a partir de 42min35s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir 

de 53min06s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 58min10s 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 

01h07min00s da gravação. Retomando a presidência 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 

01h14min00s da gravação. O VER. JOÃO DA SILVA  a partir de 01h28min13s da gravação. 

A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS  a partir de 01h31min00s da gravação. O VER. 
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SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 01h43min42s da gravação.  O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ a partir de 01h54min52s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. 

PRESIDENTE parabenizou o Sr. “Adilson Cipó” pela iniciativa da Exposição de Fotos – de 

1940 a 2015 – Memórias do Nosso Futebol, a realizar-se no Espaço Cultural Dita Parente, 

de dezenove a vinte e dois de março, declarando que prestigiará o evento. Lembrou, mais 

uma vez,  aos Nobres Pares da reunião, na próxima quarta-feira, dia dezoito, às quatorze 

horas, com o Sr. Marcos Scarpa, da EDP Bandeirante, nesta Casa de Leis e, 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 encontra-se disponível no site 
www.camarasalesopolis.sp.gov.br, contudo e por problemas técnicos no speed, ocorridos poucos 
minutos antes do início desta sessão,  não foi possível a transmissão ao vivo). 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 16 de Março de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 23 de Março de 2015.   
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