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              ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Fevereiro de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Ao 

primeiro dia do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste 

Poder Legislativo, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Salesópolis sob a presidência do Vereador Sérgio dos Santos e secretariado pelos 

Vereadores Benedito Lélis Renó 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 ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira e 

presença dos Vereadores: Cristian Luiz Candelária – Vice-Presidente, Deise Aparecida 

Corrêa Duque, Francisco Marcelo de Morais Corrêa, Mário Barbosa Pinto, Paulo Arouca 

Sobreira, Paulo Roberto de Faria e Sandra Regina de Assis, e demais membros da Mesa 

Diretora, totalizando dez Vereadores.  Havendo número legal,  o SR. PRESIDENTE 

declarou aberta a sessão e submeteu a ata da última sessão ordinária do exercício 

anterior  à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, ou 

seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira, 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: MENSAGENS Nº 1.224/2015 e 1.225/2016 do Poder Executivo, 

encaminhando, respectivamente, o PROJETO DE LEI Nº 012/15 (Dispõe sobre a Criação 

de Emprego de Professor de Ensino Fundamental Especializado em Educação Especial 

de 40 horas e Auxiliar de Vida Escolar (AVE), no quadro da Secretaria de Educação e 

Cultura e dá outras providências); e PROJETO DE LEI Nº 001/16 (Institui o Fundo 

Municipal do Programa Produtor de Água e dá outras providências) – desps.:  Aguarde-se 

os pareceres das comissões competentes;   PROJETO DE LEI Nº 002/16 (Dispõe sobre 

revisão salarial ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e 

dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara – desp: Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 07/15 (Dispõe sobre rejeição das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal  de 

Salesópolis, relativos ao exercício de 2012), de autoria da Comissão de Finanças e 

Orçamento, seguido do PARECER da mesma Comissão, corroborando a posição do 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Processo TC 1.980/026/12) – desp.: 

À Ordem do Dia da 1ª Sessão Extraordinária, convocada para as dezesseis horas do dia 

onze de Fevereiro; REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  001 - 

Informações diversas acerca de possível convênio já firmado ou a ser firmado ainda com 

a Justiça Eleitoral, visando o atendimento aos eleitores nesta cidade, e não mais na 

cidade vizinha de Santa Branca, de autoria do Vereador Edney Campos dos Santos; 002 - 

Cópia da Planilha de Custo da obra em andamento do Portal Artístico do Município, de 

autoria do Vereador Francisco Marcelo de Morais Corrêa;  003 – Informações e cópia de 

documentos referentes às obras em andamento ou paralisadas no município, elencando 

cada uma, especificando diversos dados que relaciona, inclusive o motivo das 

paralisações; 005 – Informações acerca de possíveis alertas recebidos do Tribunal de 

Contas do Estado, referente às contas municipais do exercício de 2015, ambos de autoria 

Benedito Lélis Renó; Nº 004 – Solicitando ao Sr. Delegado Titular de Polícia informações 

e cópia dos Boletins de Ocorrência Nºs 76815 e 79915, e demais documentos referentes 

à suposta falsificação de documento público relativo à ligação de energia elétrica em 

imóveis rurais nos bairros da Grama e do Alegre, de autoria Benedito Lélis Renó – desps.: 
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Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 001 - 

Viabilizar junto à Secretaria de Obras a urgente desobstrução do leito e limpeza do 

córrego do Bairro Bracaiá, entre os Kms. 04 e 05, que vem transbordando e dificultando o 

tráfego no local; 002 - Determinar ao setor competente a elaboração de cronograma de 

recuperação e efetiva manutenção de todas as estradas municipais, priorizando as que se 

encontram em pior estado de conservação e tráfego; 003 - Determinar ao setor 

competente a instalação de grade de segurança ou outra benfeitoria ao longo do muro 

localizado na Rua Campos Sales, altura do nº 142, visando a segurança dos munícipes, 

todas de autoria do Vereador Edney Campos dos Santos - desps: Encaminhe-se, lidas no 

Expediente; OFÍCIOS Nºs:  570/15 - do FUMEFI – comunicando a liberação de recursos 

no valor de R$ 529.293,80 para pavimentação e recapeamento em diversas ruas; 253/15 - 

da Caixa Econômica Federal – comunicando o repasse de recurso no valor de R$ 

295.300,00 para pavimentação no município de Salesópolis; CONVITE para Ordenação 

Diaconal do seminarista Roberto Ribeiro dos Santos, no próximo dia 09 de abril, às 

dezenove horas, na Igreja Matriz deste município – desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente. 

Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que também 

procedesse a leitura dos Ofícios Nºs 009 e 010/2016, encaminhados por ele, 

respectivamente, ao Diretor Proprietário do Grupo Júlio Simões apontando problemas 

relativos ao transporte coletivo e solicitando medidas para solução definitiva e, ao 

Superintendente do DAEE, expondo os problemas apresentados na obra da passagem do 

Aterrado e solicitando vistoria e avaliação para imediato reparo. Novamente terminada a 

leitura, SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 43min43s da gravação enfatizando 

esperar que, com tais ofícios, sejam resolvidos os problemas, do contrário, levará o caso 

à Promotoria Pública, muito embora o Deputado Estadual André do Prado também esteja 

empenhado na solução do caso da passagem do Aterrado. Prosseguindo, ele próprio 

procedeu a leitura de duas matérias publicadas no Blog Anotiprime, intituladas de “Os 

Malabares...” e “Mandões...” comentando-as e esclarecendo os fatos ocorridos e concluiu 

ressaltando que as portas de seu gabinete estão sempre abertas para esclarecer as 

dúvidas de quem tiver interessado. Ato contínuo, concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 47min50s da 

gravação. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE a partir de 58min30s da 

gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 01h08min58s da 

gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 01h19min40s da gravação. O 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 01h29min30s da gravação. Em aparte, a Verª. 

Deise Aparecida Corrêa Duque usou da palavra a partir de 01h38min10s da gravação, e 

o Orador retomou a partir de 01h39min12s da gravação. Não havendo mais oradores 

inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE usou 

da palavra a partir de 01h39min51s da gravação, dizendo que, no dia seguinte a esta 

sessão, agendaria reunião com a Diretora e Juíza do Cartório Eleitoral de Santa Branca, 

para resolver os problemas relativos ao cadastramento biométrico para os 

salesopolenses. Em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL concedendo a 

palavra aos Nobres Edis inscritos, conforme livro de inscrição. O VER. MÁRIO BARBOSA 

PINTO usou da palavra a partir de 01h41min03s da gravação, requerendo um minuto de 

silêncio pelo passamento, no final do ano, do funcionário municipal, responsável pelo 

trânsito da cidade, Sr. Renato de Miranda Melo (popularmente conhecido por Renatinho), 

o qual foi de imediato deferido pelo Sr. Presidente e, ato contínuo, o orador prosseguiu 
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com sua manifestação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS  a partir de 01h53min45s 

da gravação. O SR. PRESIDENTE respondeu a oradora, a partir de 01h55min25s da 

gravação, garantindo que, para a próxima sessão, a rampa de acessibilidade, do Plenário 

desta Casa de Leis, estaria pronta. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 

01h55min48s da gravação.  Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE 

usou da palavra a partir de 01h58min58s da gravação e, com base nas disposições do 

Regimento Interno desta Casa, convocou os Nobres Pares, para a Sessão Extraordinária, 

no próximo dia 11, quinta-feira, às dezesseis horas, para única discussão e votação do 

Projeto de Decreto Legislativo Nº 007/15 (Dispõe sobre rejeição das Contas e Balanço 

Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2012), de autoria 

da Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida informou que, considerando que o 

Sr. Antonio Adilson de Moraes, Gestor das Contas do exercício de 2012, não estava 

presente nesta sessão, expedirá ofício ao mesmo, dando-lhe ciência de que, ele próprio 

ou seu Procurador, poderá fazer uso da palavra na sessão ora convocada, garantindo-lhe 

assim o amplo direito de defesa. Por fim, comunicou que, em virtude do Carnaval, não 

haveria sessão na próxima segunda-feira, dia 08 de fevereiro, voltando o expediente 

desta Casa de Leis, às treze horas da quarta-feira de cinzas. 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 foi transmitido ao vivo e encontra-se disponível no 
site www.camarasalesopolis.sp.gov.br). 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 01 de Fevereiro de 2016. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Extraordinária,  

realizada em 11 de Fevereiro de 2016.   
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