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              ATA DA 8ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 28 de Março de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Oitava 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 das Vereadoras Deise Aparecida Corrêa Duque e 

Sandra Regina de Assis e presença dos Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Cristian 

Luiz Candelária – Vice-Presidente, Francisco Marcelo de Morais Corrêa, Mário Barbosa 

Pinto, Paulo Arouca Sobreira, Paulo Roberto de Faria e demais membros da Mesa Diretora, 

totalizando nove 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 dos presentes, ou seja, nove votos, 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: REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  028 – 

Acompanhar de perto o cumprimento do contrato firmado entre a Municipalidade e o Centro 

Paula Souza, e informar quais pendências foram sanadas e quais ainda faltam para o 

cumprimento integral do contrato, bem como informar o prazo previsto para a solução de 

todas as pendências; 029 – Informar as possibilidades e prazo para atender a solicitação 

dos moradores da Estrada da Barra, retirando a pedra daquela estrada; e 030/16 – Enviar 

cópia do projeto para o qual foi liberado recurso do Governo Federal, para atender a Área 

de Esporte, especialmente, o CEREBF – Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário 

Benedito da Fonseca, e informar a possibilidade de atender as necessidades que relaciona 

na quadra e campo daquele espaço, se há data prevista para iniciar esta obra e quando foi 

liberado e autorizado o processo licitatório para sua realização, todos do Ver. Claudinei 

José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, Nºs: 068 – Estudar e transformar em Projeto de Lei, o Anteprojeto que 

encaminha, dispondo sobre a instituição do Programa “Primeiros Passos”, referente à 

concessão de auxílios e benefícios, no âmbito da Política de Assistência Social, aos jovens 

das Entidades de Acolhimento do Município da Estância Turística de Salesópolis, do Ver. 

Sérgio dos Santos; 069 – Notificar a empresa ou empresas responsáveis pela pavimentação 

da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, Bairro Totozinho Cardoso, a realizarem os reparos 

necessários nas galerias de captação de águas pluviais, bem como, em todo o sistema de 

drenagem que se encontra inoperante ao longo da referida via, do Ver. Edney Campos dos 

Santos; e 070/16 – Determinar a elaboração de projeto para cobertura da quadra do Bairro 

Totozinho Cardoso, com recurso do DADE, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps: 

Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SALESOPOLIS, referente ao mês de Fevereiro/2016 – desp.: À Comissão de Finanças e 

Orçamento; OFÍCIOS dos Partidos Políticos comunicando novos filiados a partir deste mês 

de Março/2016: do DEM - Partido Democratas de Salesópolis, informando a filiação do Ver. 

Claudinei José de Oliveira; do PSD  –  Partido Social Democrático, informando que, além de 

manter a filiação da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque,   foram  também  filiados os Vers. 

Cristian Luiz Candelária, Francisco Marcelo de Morais Corrêa e Mário  Barbosa Pinto; e do 

PR  – Partido da República, informando que, além de manter filiados os Vers. Edney 
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Campos dos Santos e Paulo Roberto de Faria,   foi também filiado o Ver. Sérgio dos Santos;  

COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Educação: no 

valor de R$ 80.356,80 referente a 10ª Parcela – competência Novembro/2015 e de R$ 

78.420,01 referente a 11ª Parcela – competência Dezembro/2015, ambos para os 

programas do FNDE – desps.:  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 13min10s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS 

DOS SANTOS a partir de 17min08s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir 

de 19min04s 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 22min18s da gravação e, neste momento, o Ver. Paulo Arouca 

Sobreira requereu um minuto de silêncio pelo passamento do antigo comerciante desta 

cidade, “Sr. Dito Rosa”, que também foi ex-Presidente da CAMAT – Cooperativa Agrícola 

Mista do Alto Tietê. O requerimento foi de imediato deferido pelo SR. PRESIDENTE e, ato 

contínuo, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O 

VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 23min47s da gravação. O 

VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 33min18s da gravação. O SR. PRESIDENTE  a 

partir de 38min45s da gravação disse que fará uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal, a 

fim de solicitar-lhe, ao menos, uma operação tapa-buracos na cidade, atendendo também o 

último orador e também o Nobre Colega Francisco Marcelo. Disse que todos desta Casa de 

Leis devem cobrar o Sr. Prefeito Municipal a realizar a operação tapa-buracos também nos 

bairros, não apenas na área central da cidade, enquanto não são iniciadas as obras de 

pavimentação. Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao O VER. 

FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA  que usou a partir de 39min14s da 

gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 54min28s da gravação. Não 

havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar,  o SR. PRESIDENTE 

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 28 de Março de 2016. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 04 de Abril de 2016.   
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