CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP CEP: 08970-000
Tel: ( 11) 4696-1333/1716/1731 Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br
Emails: cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br

ATA DA 6ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 14 de Março de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos
quatorze dias do mês de Março do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob
a presidência do Vereador Sérgio dos Santos e secretariada 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. Paulo Arouca Sobreira e presença dos
demais Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz Candelária – Vice-Presidente,
Deise Aparecida Corrêa Duque, Francisco Marcelo de Morais Corrêa, Mário Barbosa Pinto,
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, atendendo requerimento verbal do Ver. Edney Campos dos Santos, solicitou a
todos que fizessem um minuto de silêncio pelo passamento da Sra. Brasilina. Ato contínuo,
submeteu a ata da última sessão ordinária à discussão e votação, a qual foi aprovada por
unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Paulo Arouca
Sobreira, sem preceder manifestação. Antes de passar à leitura das matérias, o SR.
PRESIDENTE solicitou aos membros das comissões permanentes, mas, especialmente, à
cada Presidente, passarem com mais frequência pela Secretaria desta Casa de Leis, a fim
de tomarem conhecimento e retirarem os documentos da competência de cada comissão.
Também enfatizou para que se atentem mais aos prazos para emissão de seus pareceres,
ressaltando que o Regimento Interno será aplicado com rigor no caso das comissões que
perderem prazos. Fez um apelo e alerta aos Nobres Pares com relação aos requerimentos
de abono de faltas às sessões legislativas, ressaltando que só serão aceitos até dois dias
úteis seguintes e, passado este prazo, as faltas serão tão somente justificadas. Concluiu
solicitando a compreensão e apoio de todos para o bom e correto andamento dos trabalhos
deste Legislativo e, dando sequência, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura
das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos
despachos: MENSAGEM Nº 1.227/2016 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO
DE LEI Nº 005/16 (Fixa o valor mínimo para a realização da cobrança de dívida ativa da
Fazenda Pública Municipal através de execução fiscal, e dá outras providências) – desp.:
Aguarde-se os Pareceres das comissões competentes; OFÍCIO Nº 082/16 GP do Poder
Executivo, encaminhando os Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Salesópolis, referente aos meses de Dezembro/2015 e Janeiro/2016, através
de mídia digital – CD-Rom – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento;
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 022 – Prestar informações e
encaminhar os documentos que relaciona em quatro itens, acerca do cumprimento da
Exigência 41, do Termo de Operação da Barragem do Paraitinga, referente ao Campo da
Fibra; e 025/16 – Informar a data prevista para início e conclusão das obras, a quantidade
de quilômetros a serem beneficiados e a fonte do recurso financeiro, ambos do Ver.
Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando
ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 057 – Agilizar a retomada das atividades da Patrulha Agrícola
que atende ao Distrito dos Remédios e bairros adjacentes, do Ver. Paulo Roberto de Faria;
058 – Que, através da Diretoria Municipal correspondente, determine a fiscalização nas
represas desta cidade, se recorrendo também do apoio da Polícia Ambiental para coibir a
pesca predatória, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 059 – Notificar e, após curto prazo
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sem solução, multar os proprietários responsáveis pelo armazenamento de cascas de
eucalipto nas Estradas Rurais Municipais dos Rodrigues de Campos, Soarada e Mirandas,
todas no Bairro dos Pintos, bem como realizar o patrolamento e adotar as demais medidas
necessárias à manutenção das referidas estradas, do Ver. Sérgio dos Santos; 060 –
Providenciar, junto à Secretaria Municipal de Obras, a construção de uma ponte com vão
livre, de forma a não mais represar fluxo de água na passagem da Estrada Santa Cruz das
Palmeiras, Pst Nº 8820 a, aproximadamente, 02 Km da Escola Municipal do Bairro do Barro
Amarelo, nas proximidades do sítio dos Srs. Donizete e Denise; 061 – Determinar ao setor
competente realizar a manutenção (patrolamento), devidos serviços de condução de águas
pluviais e cascalhamento em toda a extensão de terra da Rua Benedita Fonseca de
Camargo (Rua do Saci), Bairro do Totozinho Cardoso, conforme fotos anexas, ambas do
Ver. Edney Campos dos Santos – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE
FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês de
Janeiro/2016 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO COMAS Nº 003/2016,
encaminhando Edital de Convocação para a Eleição do Conselho Municipal de Assistência
Social – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA
usou da palavra a partir de 12min12s da gravação. O SR. PRESIDENTE a partir de
17min35s da gravação, agradecendo o último orador por mencionar seu nome, pois, de fato,
ficou muito triste com o sumisso da trave do “Campo da Fibra”, lembrando que foi ele quem
a doou aos Srs. Joaquinzão e João Lourenço, na época, os responsáveis por aquele
espaço esportivo, esperando que referida trave seja devolvida ao local. Retomando com a
ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir
de 18min17s 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 a partir de 23min03s da gravação e, conforme livro de inscrição, concedeu a
palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra
a partir de 23min17s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de
34min33s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO. O VER. FRANCISCO
MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 43min38s da gravação. O VER. EDNEY
CAMPOS DOS SANTOS a partir de 58min08s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS
RENÓ a partir de 01h19min44s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos e nada
mais havendo a tratar, o SR. PRESIDENTE a partir de 40min48s da gravação 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 14 de Março de 2016.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
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A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 21 de Março de 2016.

