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              ATA DA 8ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 30 de Março de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Oitava 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: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/15 (Concede Medalha do 

Mérito “Parceiros da Estância Turística de Salesópolis” ao Policial Militar André Luis 

Candelária, e dá outras providências), do Ver. Cristian Luiz Candelária e demais 

Vereadores – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 030 – Prestar informações 

diversas acerca de medidas visando solucionar o caso da boca-de-lobo localizada em frente 

a propriedade do Sr. Vando, na Rua São Sebastião Nº 480, Bairro Fartura, cujas águas 

pluviais passam pela propriedade mencionada, ocasionando erosão no imóvel e sendo 

acumulada, também exala mau cheiro e favorece a proliferação do mosquito da dengue, do 

Ver. Cristian Luiz Candelária; 031 – Prestar informações diversas acerca do Empenho Nº 

3912/2014, no valor de R$ 200.000,00, referente à construção de um Centro Comunitário no 

Bairro Fartura; 032 – Prestar informações diversas acerca do Empenho Nº 3910/2014, no 

valor de R$ 450.000,00, referente à obras e instalações para Assistência Social; 033 – 

Prestar informações diversas acerca do Empenho Nº 3949, no valor de R$ 215.938,04, 

referente à 2ª Etapa da reforma da Unidade Básica de Saúde do Distrito dos Remédios; 034 

– Prestar informações diversas acerca do Empenho Nº 3914, no valor de R$ 1.347.092,22, 

referente à obra de urbanismo; 035 – Encaminhar cópia do Processo Administrativo relativo 

ao Empenho Nº 4873, informando se o pagamento integral já foi efetuado, bem como 

solicita cópia de todos os processos relativos a pagamentos efetuados à Empresa Cecom 

Capacitação e Educação Continuada nos exercícios de 2014 e 2015; 036 – Prestar 

informações relativas ao Empenho Nº 4311, no valor de R$ 7.900,00, pagos à Empresa 

Cecom Capacitação e Educação Continuada; 037 – Encaminhar cópia de todos os 

comprovantes de adiantamentos feitos aos Secretários e Diretores Municipais, nos 

exercícios de 2014 e 2015, com suas respectivas justificativas comprovadas; 038 – Prestar 

informações acerca do Empenho Nº 4293, no valor de R$ 2.700,00, utilizado para custeio e 

recebido pelo funcionário Douglas Prado M. Batista; 039 – Prestar informações acerca do 

Empenho Nº 4310, no valor de R$ 5.390,00 utilizados para o pagamento do plantio de 

grama esmeralda e terra vermelha, todos da Comissão de Obras, Serviço Público, 

Educação e Saúde; 041 – Prestar informações diversas acerca do Controle Interno 

Municipal; 042 – Prestar informações diversas acerca de dívidas relativas ao transporte de 

estudantes e das definições da prestação deste serviço desde 2012, ambas do Ver. 

Benedito Lélis Renó;  043 – Informar se o projeto da obra do Aterrado está em andamento 
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e, em caso positivo esclarecer em que fase se encontra e a data prevista para iniciar e 

concluir, bem como justificar o motivo de tanta demora e, em caso negativo, justificar e 

encaminhar documentos comprobatórios, do Ver. Sérgio dos Santos; 045 – Prestar 

informações diversas acerca das providências relativas às águas pluviais que estão 

destruindo o leito carroçável da Rua Ilídio Meimberg Porto e invadindo casas e causando 

danos patrimoniais; 046 – Prestar informações diversas acerca da retirada de material 

mineral do imóvel localizado à margem esquerda da Estrada Municipal dos Mirandas, 

ambas do Ver. Benedito Lélis Renó; 040 – Solicitando ao Secretário de Educação do 

Estado de São Paulo, prestar informações sobre as contratações, designações, 

empréstimos ou outra forma legal de que tenha lançado mão para que os profissionais de 

outra região tenham vindo trabalhar na Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes, entre 

julho/2014 e a presente data, esclarecendo os nomes, cargos que ocupavam nas 

respectivas regiões e que estão ocupando na Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes, 

cidade a que pertencem e vencimentos dos respectivos cargos ocupados, do Ver. Benedito 

Lélis Renó; e 044/15 – Solicitando ao Superintendente Executivo da Fundação Patrimônio 

Histórico da Energia e de São Paulo, informar acerca da retirada de material mineral do 

imóvel localizado à margem esquerda da Estrada Municipal dos Mirandas (sentido Centro 

de Salesópolis-Bairro do Ribeirão do Pote), do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: 

Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 054 – 

Determinar ao setor competente:1) a realização de retificação e adequação de altura das 

lombadas localizadas na Rua São Sebastião Nº  788,  próximo a Igreja de São Sebastião e,  

em frente ao nº 815,  bem como próximo a EMEF Prof.ª Maria de Lourdes Gonçalves de 

Toledo, 2) a instalação de redutor de velocidade na altura do nº 701 da Rua  São Cristóvão, 

3) serviços de tapa buracos na mesma via, e 4) instalação e melhoria nas condições das 

placas de sinalização em todo o bairro; 055 – Determinar ao setor competente, a 

manutenção, incluindo patrolamento, e devidos serviços de condução de águas pluviais na 

Estrada de Servidão “Geraldo Leme”; 056 – Viabilizar junto à Secretaria Municipal de 

Obras, as providências que se fazem necessárias à desobstrução do leito e limpeza das 

margens do córrego que corta o Bairro Fartura, em toda sua extensão, iniciando-se próximo 

a EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, seguindo até a Avenida Victor 

Wuo, todas do Ver. Edney Campos dos Santos; 057 – Questionar à EDP Bandeirante 

Energias do Brasil, acerca da quantidade de luminárias existentes neste município, do Ver. 

Paulo Arouca Sobreira; 058 – Determinar às Secretarias Municipais, se unirem na 

elaboração de projetos visando a revitalização dos bairros urbanos e área central desta 

cidade, a fim de buscar recursos dos Governos Estadual e Federal, bem como e, 

paralelamente, na elaboração de um cronograma de ações que dependem do próprio 

município; 059 – Determinar ao setor competente, a criação de um Cadastro de 

Funcionários interessados em prestar serviço nos órgãos estaduais como Delegacia de 

Polícia Civil, Vara Distrital e Escolas Estaduais, a fim de atender as necessidades destes 

órgãos e dos funcionários, evitando ações judiciais, bem como que, todas as transferências 

de funcionários sejam oficializadas por Termo de Convênio, Acordo de Parceria ou outra 

medida legal; 060 – Determinar estudos objetivando a implantação de guias, sarjetas e 

bocas-de-lobo nas ruas de terra dos bairros desta cidade, evitando o assoreamento dos rios 

e córregos que lhe são próximos, o consequente agravamento da situação destas vias, bem 

como o aumento nos gastos com manutenção, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 061 

– Adotar providências visando a implantação de um Posto Temporário para Atendimentos 
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aos produtores rurais do Distrito dos Remédios, na sede da Subprefeitura, para que seja 

realizado o CAR – Cadastro Ambiental Rural, do Ver. Cristian Luiz Candelária e outros; 062 

– Adotar providências visando a disponibilização de computadores com acesso à Internet 

na sede da Subprefeitura, do Ver. Cristian Luiz Candelária; e 063/15 – Encaminhar, na 

forma de Projeto de Lei, o anteprojeto anexo, dispondo sobre a criação do CALENDÁRIO 

DE EVENTOS do Município, do Ver. João da Silva – desps.: Encaminhe-se, lidas no 

Expediente; REQUERIMENTO do Ver. João da Silva, solicitando o arquivamento do Projeto 

de Lei Nº 004/15 (Dispõe sobre a criação do Calendário de Eventos da Estância Turística 

de Salesópolis) – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; PARECER CFO Nº 008/15, referente 

ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 

Fevereiro/15 – desp.: 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 226/2015 

da EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, em resposta à Moção Nº 

001/15, de repúdio à referida empresa e à Empresa Júlio Simões Ltda., em decorrência do 

aumento abusivo das tarifas/passagens de ônibus, apesar de toda a movimentação cívica 

popular pelo seu congelamento e da baixa qualidade do serviço prestado – desp.: Arquive-

se junto à Moção Nº 001/15; COMUNICADO sobre a liberação de recurso financeiro: do 

Ministério da Educação: Para Alimentação Escolar: no valor de R$ 15.210,00 para o Ensino 

Fundamental; no valor de R$ 3.400,00 para a Pré-Escola; no valor de R$ 348,00 para o EJA 

– Ensino Jovem Adulto; no valor de R$ 2.000,00 para a Creche; no valor de R$ 5.124,00 

para o Ensino Médio; e no valor de R$ 310,00 para o AEE – Atendimento Educacional 

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

PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ usou da palavra a partir de 38min13s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS 

a partir de 49min21s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 

54min18s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h00min12s 

da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h10min50s da gravação. O 

VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 01h17min58s da gravação. Em aparte, o 

Ver. Benedito Lélis Renó usou da palavra a partir de 01h21min30s da gravação. 

Retomando, o Orador prosseguiu a partir de 01h21min58s 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. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a 

partir de 01h28min53s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS  a partir de 

01h36min34s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS  a partir de 01h40min19s 

da gravação. O VER. JOÃO DA SILVA  a partir de 01h51min18s da gravação. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir de 01h54min27s da gravação. O VER. MÁRIO 

BARBOSA PINTO  a partir de 02h08min43s da gravação. O VER. FRANCISCO MARCELO 

DE MORAIS CORRÊA a partir de 02h20min01s da gravação.  A VERª. DEISE APARECIDA 

CORRÊA DUQUE a partir de 02h28min26s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS 

SANTOS  a partir de 02h35min58s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA  a 

partir de 02h43min59s da gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. 

Francisco Marcelo de Morais Corrêa, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também usou 

da palavra a partir de 02h56min48s da gravação. Retomando a presidência, não havendo 

mais oradores inscritos 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 
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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 30 de Março de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 06 de Abril de 2015.   
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