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              ATA DA 36ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Dezembro de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Trigésima 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, 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 da sessão anterior 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: OFÍCIO Nº 661/15 GP do Poder Executivo,  

encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referente ao mês de OUTUBRO/2015,  através de mídia 

digital – CD-Rom – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  124 – Informar se a Prefeitura ou a empresa que 

realizou o Salesópolis Fest Country solicitou à Empresa Bandeirante Energias do Brasil e 

Sabesp, o fornecimento temporário, respectivamente, de energia elétrica e água para 

realização do evento, encaminhando documentos comprobatórios em caso positivo e, em 

caso negativo, informar como foi realizado o fornecimento, do Ver. Edney Campos dos 

Santos; 125 – Determinar aos setores competentes, o levantamento de todas as benfeitorias 

necessárias para o referido bairro, dentre eles a construção da nova ponte, guias, sarjetas, 

boca-de-lobo, iluminação e pavimentação das vias públicas e outras, bem como a 

elaboração de projetos e demais providências para efetiva realização das mesmas, 

informando esta Casa de Leis acerca das providências adotadas e real situação dos 

procedimentos, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 126/15 – Informar quanto a Prefeitura 

Municipal de Salesópolis investiu para realização do Salesópolis Fest Country, do Ver. 

Sérgio dos Santos – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, Nºs: 202 – Determinar às Secretarias e Diretorias Municipais 

competentes a elaboração de planos e projetos voltados ao sistema habitacional e seu 

devido cadastramento junto aos respectivos Secretaria Estadual de Habitação e Ministério 

da Habitação; 203 – Buscar alternativa viável, dentro e fora da Administração, garantindo à 

população salesopolense, o direito constitucional de obter energia elétrica em sua 

residência, assim como, se possível e por meios legais, seja estipulado um prazo máximo 

de 15 dias para os setores responsáveis da empresa concessionária desse serviço público, 

Bandeirante Energia, a emitirem pareceres, por escrito, acerca das solicitações e 

reclamações dos munícipes, já que pagam taxas para cada protocolo; 204 – Determinar às 

Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Educação e Cultura, se organizarem e 

elaborarem, durante todo o mês de Janeiro, atividades diárias, no CEREBF, voltadas às 

crianças e adolescentes, nos períodos da manhã e tarde, envolvendo atividades variadas, 

dentre elas jogos, ginástica e natação e, para tanto, seja realizado o devido e imediato 

tratamento e manutenção da piscina, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 205/15 – 

Determinar a retirada das placas enferrujadas relativas ao Radar Eletrônico, localizadas ao 
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longo da Avenida Professor Adhemar Bolina, em locais onde não existe mais o aparelho, 

conforme fotos que anexa, dos Vers. Francisco Marcelo de Morais Corrêa e Mário Barbosa 

Pinto – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PROCESSO TC Nº 2048/026/13 do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com parecer desfavorável às Contas 

Municipais de 2013; BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente 

ao mês de Novembro/2015 – desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 

233/2015 da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros, sob 

bloqueio, no valor de R$ 122.925,00 para Pavimentação e Recapeamento em diversas ruas; 

OFÍCIO Nº 082/2015 da EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, convidando para 

a Solenidade de Formatura dos alunos, no próximo dia doze, às quinze horas e às 

dezessete horas, na própria escola – 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 15min21s da gravação. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 23min10s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE 

ASSIS  a partir de 24min36s da gravação.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a 

partir de 34min52s da gravação. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a 

partir de 44min38s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 

52min52s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 57min22s da 

gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a 

partir de 01h05min02s da gravação e, reportando-se à Indicação Nº 203, de autoria do Ver. 

Claudinei,  lembrou que, no passado, esta Casa de Leis aprovou Projeto que culminou com 

a Lei Municipal que dispõe sobre autorização para uso do solo (Lei 1579/2009 - Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço de solo em Áreas Públicas 
Municipais pelo Sistema de Posteamento de Rede de Energia Elétrica e de Iluminação Pública e Posteamento 

de Telefonia e dá outras providências), portanto, a concessionária teria que cumprir prazo, pois, 

recebem pelos serviços que prestam. Também sugeriu encaminhar Ofício ao Sr. Marco 

Scarpa – Diretor da Empresa Bandeirante Energias, assinado por todos os Vereadores, 

anexando cópia da mencionada lei, para que ele dê conhecimento aos funcionários da 

empresa, responsáveis pelo atendimento ao público. Ato contínuo, não havendo 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 01h07min09s da gravação. O 

VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 01h22min38s da gravação. A VERª. SANDRA 

REGINA DE ASSIS  a partir de 01h35min47s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 

OLIVEIRA a partir de 01h48min59s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir 

de 02h01min50s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 

02h12min00s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 02h16min48s 

da gravação.  Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE concedeu a 

palavra como Líder de Bancada ao Ver. Sérgio dos Santos (PMDB) que a usou a partir 

de 02h30min33s da gravação. Em seguida e também como Líder de Bancada, o Ver. 

Benedito Lélis Renó (PT) usou da palavra a partir de 02h32min02s da gravação. Nada 

mais havendo a tratar, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 02h34min30s da 
gravação,  agradeceu  a  presença  de  todos  e,  em  nome  de Deus,  declarou encerrada a  
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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 07 de Dezembro de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 14 de Dezembro de 2015.   

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/

