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              ATA DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 21 de Março de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Sétima 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 presença unânime dos Vereadores: Claudinei José de Oliveira, 

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 onze 

Vereadores.  Havendo número legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e 

submeteu a ata da última sessão ordinária 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: MENSAGEM Nº 1.228/2016 do Poder 

Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 006/16 (Dispõe sobre o Plano Municipal 

de Desenvolvimento Turístico (PDTur) da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 

providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Agricultura, Comércio, 

Indústria e Turismo e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, Nºs:  026 – Remeter informações e eventuais documentos relativos ao 

repasse de recursos para pagamento do 13º Salário de Funcionários da Santa Casa local, 

relacionados em sete itens; e 027/16 – Remeter informações e eventuais documentos 

relativos ao Termo de Confissão de Dívida, no montante de R$ 435.614,20 constante do 

Balancete de Dezembro/2015, ambos do Ver. Benedito Lélis Renó e outros – desps.: 

Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 062 – 

Determinar ao setor competente, afixar a placa de identificação das Ruas Adelina da Silva 

Barroso e Santa Maria, ambas na Vila Henrique; 063 – Determinar ao setor competente, 

notificar a empresa ou empresas responsáveis pela pavimentação das Ruas Adelina da 

Silva Barroso e Santa Maria, ambas na Vila Henrique, a realizarem os reparos necessários 

nas referidas vias; 064 – Determinar ao setor competente, instalar uma porta de vidro no 

acesso a Clínica de Fisioterapia Municipal Dr. Aderbal Tolosa, todas do Ver. Edney Campos 

dos Santos; 065 – Interceder junto à Empresa Vivo de Telefonia Fixa, objetivando a 

extensão de, aproximadamente, dois quilômetros de cabos de telefonia fixa na Estrada do 

Cardoso, Bairro do Alegre; 066 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do 

Brasil, objetivando a colocação de três luminárias na Estrada do Cardoso; 067 – Interceder 

junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a realização de estudos para a 

transferência dos cabos dos Bairros do Ouro Branco e Paraitinguinha, para a Estrada da 

Fazenda, do Sr. José Rozendo, via Estrada Santa Branca/Salesópolis, próximo à Escola 

Municipal do Bairro dos Monos, seguindo-se à direita, no sentido fazenda, todas do Ver. 

Claudinei José de Oliveira – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER Nº CFO 

Nº 002/16 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesopolis, referente 

ao mês de Janeiro/2016 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo. 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 08min23s da gravação. O 
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VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 12min56s da gravação. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 18min05s da gravação. Não havendo mais oradores 

inscritos,  o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA a partir de 24min33s da 

gravação e, conforme pauta anunciada,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 

leitura do Parecer Conjunto da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, 

recomendando o prosseguimento na tramitação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/16 

(Dispõe sobre instituição do Certificado de Mérito “Herói Militar Salesopolense”, a ser 

outorgado aos militares que se destacaram/destacarem em atividades meritórias em favor 

da comunidade de Salesópolis), de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó. Terminada a 

leitura, o SR. PRESIDENTE colocou a matéria em discussão. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ usou da palavra a partir de 28min10s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 31min33s da gravação. Ninguém mais se 

manifestando, foi o referido Projeto de Resolução Nº 001/16 submetido à votação, sendo 

APROVADO por unanimidade, ou seja, onze votos. Não havendo mais matéria a ser tratada 

na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL a partir de 36min55s da gravação e, conforme livro de inscrição, concedeu a 

palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA usou da palavra a 

partir de 37min07s da gravação. O SR. PRESIDENTE respondeu ao orador a partir de 

52min11s da gravação. Pela ordem, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA novamente usou 

da palavra a partir de 52min35s da gravação. O SR. PRESIDENTE retomou a palavra a 

partir de 52min39s da gravação e, prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a 

palavra ao VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA que a usou a partir de 

53min25s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 

01h06min42s da gravação. O SR. PRESIDENTE retomou a palavra a partir de 01h18min55s 

da gravação e, prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h19min35s da gravação. O SR. 

PRESIDENTE usou da palavra a partir de 01h34min59s da gravação e, em seguida, 

prosseguiu com a ordem de inscrição, concedendo a palavra a VERª. SANDRA REGINA DE 

ASSIS  a partir de 01h36min36s da gravação. O SR. PRESIDENTE novamente usou da 

palavra a partir de 01h51min38s da gravação e, prosseguiu com a ordem de inscrição, 

concedendo a palavra à VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE  a partir de 

01h52min21s da gravação. O SR. PRESIDENTE usou novamente da palavra a partir de 

01h59min47s da gravação e, prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra 

ao VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 02h00min49s da gravação. O VER. 

EDNEY CAMPOS DOS SANTOS usou da palavra a partir de 02h17min33s da gravação. O 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 02h25min28s da gravação.  Não havendo mais 

oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 02h38min36s da 

gravação, avisando a todos os Vereadores e ao público que não haverá expediente nesta 

Câmara Municipal, nos próximos dias vinte e quatro e vinte e cinco, quinta e sexta-feira 

santa. 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 21 de Março de 2016. 

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

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 28 de Março de 2016.   

 

 


