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              ATA DA 15ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 16 de Maio de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos 
dezesseis dias do mês de Maio do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Quinta 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: OFÍCIOS do 

Poder Executivo Nºs: 191 -  Confirmando atendimento à convocação feita através do 
Requerimento Nº 046/16 e respectivo OF CM Nº 050/16, para a Sessão Extraordinária que 
se realizará, às dezesseis horas, do dia vinte e cinco de maio, quando o Sr. Prefeito 
Municipal e Secretário Municipal de Obras prestarão informações acerca das obras do Portal 
Artístico, dos chafarizes da rotatória próxima ao Auto Posto Classic e da rotatória em frente a 
EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca; e 192/16 - Confirmando o atendimento à 
convocação feita através do Requerimento Nº 047/16 e respectivo OF CM Nº 051/16, para a 
Sessão Extraordinária que se realizará, às dezesseis horas, do dia vinte e três de maio, 
quando a Secretária Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócio e 
Regularização Fundiária prestará informações detalhadas acerca dos benefícios diretos da 
Lei Específica, sua abrangência, áreas de expansão, legalidade para construções e 
reformas, bem como sobre a possibilidade de elaborar um Manual Explicativo e Ilustrado 
para melhor compreensão dos munícipes – desps.: Vereadores CONVOCADOS para ambas 
sessões extraordinárias, arquive-se junto ao processo de origem; REQUERIMENTOS, 
solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Nºs:  054 – Informar por que a Prefeitura 
Municipal ainda não demarcou a vaga para deficiente no estacionamento público privativo do 
Poder Legislativo, conforme determina a Resolução CONTRAN Nº 304, se existe previsão 
para tal demarcação ou se há impedimento, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 055 – Informar 
em que fase se encontra o processo de aquisição de alimentos produzidos pelos agricultores 
familiares de Salesópolis, justificando caso esteja parado e, quantos produtores participam 
do programa e período de vigência do contrato, o valor total que será investido pela 
Municipalidade na aquisição dos produtos, origem dos recursos e se há limite financeiro por 
produtor, do Ver. Edney Campos dos Santos; 056 – Prestar informações acerca das 
tratativas pertinentes ao que foi solicitado através da denúncia protocolada junto ao 
Executivo Municipal sob Nº 1012, em 11 de Abril de 2016, referente à irregularidades na 
prestação de serviço de transporte escolar municipal, do Ver. Edney Campos dos Santos e 
outros; e 057/16 – Prestar informações que relaciona em 21 itens, acerca dos valores 
inscritos como Restos a Pagar, apresentados pela Secretária Municipal de Finanças e 
Contabilidade, na Audiência Pública realizada no dia 28 de Abril de 2016, do Ver. Francisco 
Marcelo de Morais Corrêa – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 116 – Tomar providências visando a colocação de algum tipo de 
redutor de velocidade na altura do Nº 843, da Rua XV de Novembro, próximo à 
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FARMACONDE; 117 – Tomar providências visando a implantação de redutores de 
velocidade em frente ao Abrigo Provisório de Menores, na Rua São Cristóvão, Bairro Fartura; 
118 – Adotar providências cabíveis, visando a limpeza do Córrego Fartura; 119 – Adotar 
providências visando a limpeza do córrego situado em frente ao Nº 555 da Estrada do João 
Bino, Bairro da Pedra Rajada; 120 – Tomar providências visando os reparos necessários na 
Estrada da Barra, Bairro da Barra, quebrando ou retirando uma enorme pedra existente no 
Km 03; 121 – Adotar providências visando a coleta de lixo descartado nas lixeiras instaladas 
na extensão da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, desde o centro da cidade até a divisa com 
o município de Paraibuna; 122 – Adotar providências visando a limpeza e a manutenção de 
toda calçada da Rua Moacir Albino Wuo, próximo a Sociedade Esportiva Salesopolense; 123 
– Determinar aos Setores Municipais de Finanças e de Obras e Serviços, estudarem juntos, 
a possibilidade de adquirir uma motocicleta para viabilizar melhoria, aperfeiçoamento e 
agilidade nos serviços realizados pelos fiscais da Municipalidade; 124 – Providenciar a 
colocação de placa que identifique a Rua Campos Sales no cruzamento desta com a Rua 
Trinta e Um de Março, próximo ao Velório Municipal, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 
125 – Interceder junto aos Gestores do Consórcio Três Rios objetivando a regularização do 
pagamento dos salários dos funcionários; 126 – Determinar estudos junto ao setor 
competente, objetivando a inclusão das ruas projetadas do Bairro Fartura, bem como as 
paralelas da Rua São Sebastião, no projeto de ampliação de rede de água e esgoto previsto 
para todas as ruas daquele bairro; 127 – Incluir a Rua Pedro Eugênio Bueno, Bairro 
Totozinho Cardoso, nas próximas obras de benfeitorias, como rede de água e esgoto, guias 
e sarjetas, agora possíveis com a aprovação da Lei Específica, todas do Ver. Sérgio dos 
Santos; 128 – Determinar à sua equipe, assumir os projetos liberados pela Justiça, da Vila 
Adhemar, PROLOP e ruas do Bairro Totozinho Cardoso, agendando reuniões ou fazendo 
contatos com representantes da EDP Bandeirante Energias, a fim de atender os locais 
mencionados com a instalação de poste padrão e consequentes ligações sociais 
patrocinadas pelo Programa Luz para Todos; 129 – Determinar às Secretarias Municipais de 
Assuntos Jurídicos e de Saúde, realizarem estudo objetivando a adequação dos cargos de 
Auxiliar para Técnico de Enfermagem, através de Projeto de Lei a ser deliberado por este 
Legislativo Municipal, garantindo assim melhor atendimento à população nas Unidades 
Básicas de Saúde deste município; 130 – Determinar aos Secretários Municipais de Esporte 
e Lazer e de Obras e Planejamento, elaborarem um cronograma das obras que serão 
realizadas no CEREBF – Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da 
Fonseca, preservando o campo de futebol e a quadra poliesportiva no mês de Julho/2016, 
quando se realizam, neste período de férias, os tradicionais campeonatos de Futebol de 
Campo e de Salão; 131 – Reunir-se com os representantes das empresas responsáveis 
pelas obras públicas neste município, solicitando-lhes contratar pessoal desta cidade, para 
amenizar os impactos da crise financeira que afeta as famílias, os serviços de assistência e 
saúde, o comércio local e toda economia municipal, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 
e 115/16 – Solicitando a Gestora do Núcleo Padre Dória do Parque Estadual da Serra do 
Mar, interceder junto à Fundação Florestal, proceder estudos visando a instalação de uma 
torre repetidora de sinal de celular, na área do parque, viabilizando às empresas 
concessionárias dos serviços de telefonia, instalar seus aparelhos retransmissores e assim 
ampliar a área de abrangência dos sinais na zona rural, do Ver. Benedito Lélis Renó e outros 
– desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês de Abril/2016 – desp.: À Comissão de 

Finanças e Orçamento. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE convocou os Senhores 
Vereadores para as Sessões Extraordinárias agendadas, para às dezesseis horas, do dia 
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vinte e três de maio, próxima segunda-feira, quando a Secretária Municipal de 
Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócio e Regularização Fundiária prestará 
informações detalhadas acerca dos benefícios diretos da Lei Específica, e para o dia vinte e 
cinco de maio, quarta-feira, também às dezesseis horas, quando o Srs. Prefeito Municipal e 
Secretário Municipal de Obras prestarão informações acerca das obras do Portal Artístico e 
dos chafarizes da rotatória próxima ao Auto Posto Classic e em frente a EMEF Professora 
Sônia Maria da Fonseca.  Em seguida, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O 

VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 16min52s da gravação. O 

VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 23min43s da gravação. O 

VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 32min29s da gravação. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 39min46s 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 47min07s da gravação e, conforme livro de 

inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA usou novamente da palavra a partir de 47min20s da gravação. O SR. 

PRESIDENTE informou ao orador, a partir de 56min32s da gravação, que não há nenhum 
projeto de lei acerca dos salários dos Diretores de Escolas, e ainda esclareceu que, se o Sr. 
Prefeito Municipal tivesse enviado algum projeto de lei, já o teria encaminhado às comissões 
permanentes, como é de praxe. Retomando com a ordem de inscrição, concedeu a palavra 

ao VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 57min07s da gravação. 

O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA  a partir de 59min22s da gravação. O VER. 

CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA novamente usou da palavra, de sua própria mesa, a partir de 
01h08min20s da gravação, por ter seu nome citado pelo último orador. Retomando com a 

ordem de inscrição, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra ao VER. EDNEY CAMPOS 

DOS SANTOS  a partir de 01h09min34s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a 
partir de 01h16min20s da gravação e, ao final, requereu um minuto de silêncio pelo 
passamento do taxista Elias, ocorrido na última sexta-feira, lembrando que ele é pai dos 
servidores municipais Dra. Isabele e Caio. Referido requerimento foi, de imediato, deferido 

pelo SR. PRESIDENTE e, ato contínuo, concedeu novamente a palavra ao VER. PAULO 

AROUCA SOBREIRA, a partir de 01h30min15s da gravação, por ter seu nome citado pelo 
último orador.  Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar,  a partir 

de 01h31min15s da gravação 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 16 de Maio de 2016. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Extraordinária,  
realizada em 23 de Maio de 2016, às dezesseis horas.   
 

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

