
 

             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 16ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 23 de Maio de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte e 
três dias do mês de Maio do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima 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 
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, não havendo ata a ser apreciada, solicitou ao 

Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 

seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGEM Nº 1.231/2016 do Poder Executivo, 
encaminhando o VETO TOTAL ao Projeto de Lei Nº 007/16 (Dispõe sobre a fixação dos 
vencimentos dos cargos de Motorista Legislativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente 
Legislativo, do quadro permanente de funcionários do Poder Legislativo do Município da 
Estância Turística de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal – desp.: 
Aguarde-se o Parecer da Comissão de Justiça e Redação; REQUERIMENTOS, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  058 – Prestar informações que relaciona, acerca do destino do 
tubo armco galvanizado, no valor de R$ 57.985,99, adquirido para ser utilizado na 
reconstrução da passagem do Aterrado, do Ver. Edney Campos dos Santos; 059 – Prestar 
informações acerca da suspensão de ações civis públicas, conforme segue: 1) como está o 
andamento das obras de melhorias de cada local citado no processo, 2) se o PROLOP será 
beneficiado com essa decisão ou será parte de outro processo, 3) os procedimentos 
necessários para liberação de obras de reforma e manutenção de residências que estão dentro 
desses loteamentos, 4) os procedimentos necessários aos proprietários de terreno para 
liberação de novas construções, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 060 – Encaminhar cópia de 
documentos comprobatórios relativos ao adiantamento de numerário feito ao funcionário André 
Moreira dos Santos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para custear despesas do 
Gabinete, especialmente, os relativos à utilização do recurso; e 061/16 – Encaminhar cópia 
integral do Processo Nº 1.153/2016 relativo ao adiantamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais), para custear despesas do JORI – Jogos Regionais do Idoso, ambos do 
Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal, Nºs: 132 – Determinar às Secretarias Municipais de Assuntos Jurídicos, 
Setor de Licitação e demais envolvidos nos processos de elaboração dos Editais de Licitação 
de obras de construções ou reforma de prédios públicos, constarem, obrigatoriamente, a 
instalação de sistema de reaproveitamento de água de chuva; 133 – Determinar ao setor 
competente, providenciar a confecção e afixação de placas indicativas do novo prédio do Fórum 
de Salesópolis; 134 – Determinar estudos avaliando o interesse público acerca da instalação de 
recipientes próprios para coleta de resíduos sólidos em vários pontos estratégicos deste 
município; 135 – Determinar estudos objetivando a implantação de Prontuário Eletrônico em 
toda Rede de Saúde deste município; 136 – Determinar estudos objetivando a divulgação, no 
site oficial, da relação dos medicamentos existentes nas Unidades Básicas de Saúde, bem 
como os que estão em falta, todas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 137 – Incluir no já divulgado 
concurso público municipal a ser realizado para o Cargo de Assistente Social, também os 
Cargos de Médico Psiquiatra, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro Nível Superior, dos Vers. 
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Sérgio dos Santos e Mário Barbosa Pinto; 138 – Estudar e transformar em Projeto de Lei, o 
Anteprojeto que encaminha em anexo, dispondo sobre a criação do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, o estabelecimento da Política da Pessoa com Deficiência e 
a criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 139 – 
Determinar ao setor competente, encaminhar à Sabesp, os documentos autorizativos 
necessários à implantação das redes de distribuição de água e coleta de esgotos, a fim de 
atender as Ruas João Hidalgo, Expedicionário Benedito da Fonseca, Sebastião Bueno, 
Sebastião Nepomuceno da Silva, Benedita da Fonseca Camargo, Loteamento do Tóte, todos 
localizados no Bairro Totozinho Cardoso, bem como a instalação de um booster para atender os 
moradores da Rua Quatro, Bairro dos Buenos, e ainda solicitar à mesma empresa, realizar 
levantamentos e elaboração de projetos para implantação de saneamento ambiental nas áreas 
ainda não contempladas com o serviço em todo o município, indicando as áreas prioritárias; 140 
– Determinar ao setor competente, a efetiva retirada dos materiais mencionados da área da 
Represa de Ponte Nova, que estão próximos a passagem do Aterrado, ambas do Ver. Edney 
Campos dos Santos – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; COMUNICADOS sobre a 
liberação de recurso financeiro: do Ministério da Educação: nos valores de R$ 4.076,30, R$ 
11.624,54 e R$ 1.298,76 – todos referentes a 1ª Parcela do PNATE, nos valores de R$ 
4.076,30, R$ 11.624,54 e R$ 1.298,76 – todos referentes a 2ª Parcela do PNATE, e nos valores 
de R$ 11.624,54, R$ 1.298,76 e R$ 4.076,30 – todos referentes a 3ª Parcela do PNATE – 
referida parcelas foram emitidas no dia quatro de maio/2016 – desp.: Arquive-se, Plenário 

ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. 

O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA usou da palavra a partir de 16min54s da gravação. O 

VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 23min01s da gravação. O VER. BENEDITO 

LÉLIS RENÓ a partir de 29min14s 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 33min35s da gravação e, conforme livro de inscrição, 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS usou 

da palavra a partir de 34min05s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 

36min53s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 49min47s da 

gravação.  Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir 
de 49min48s da gravação e, em resposta aos comentários do Ver. Benedito Lélis Renó, de que 
Vereadores estariam distribuindo ingressos para o Salesópolis Fest Country, que ocorreu no 
último final de semana, disse que ele não distribuiu ingresso para ninguém, pois, não os tinha. 
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 23 de Maio de 2016. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
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                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Extraordinária,  realizada 
em 25 de Maio de 2016, às dezesseis horas. 
 


