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              ATA DA 17ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 30 de Maio de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos trinta 
dias do mês de Maio do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima 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 
ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira e presença dos Vereadores: 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 dez Vereadores.  Havendo número 

legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e submeteu a ata da última 3ª Sessão 
Extraordinária, realizada no último dia vinte cinco, à discussão e votação, a qual foi aprovada 
por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Claudinei José de 
Oliveira, 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: PROJETO DE LEI Nº 011/16 (Dispõe sobre a obrigação 
do Poder Executivo da Estância Turística de Salesópolis em divulgar os valores 
arrecadados com notificações de trânsito, no site oficial da Prefeitura Municipal, 
informando sobre a sua destinação legal), do Ver. Cristian Luiz Candelária – desp.: Às 
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 224/16 GP do 
Poder Executivo,  encaminhando os BALANCETES FINANCEIROS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referente aos meses de 
FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL/2016,  através de mídia digital – CD-Rom – desp.: À Comissão 
de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  062 
– Prestar informações sobre a obra da passagem do Aterrado, como: 1 – o motivo pelo qual até 
o presente momento a referida obra não foi conclusa, 2 – a data prevista para o reinicio da 
finalização dos trabalhos, 3 – de quem é a responsabilidade pela finalização da obra, da 
Prefeitura Municipal ou DAEE, e 4 – se estão previstas outras melhorias no local como, por 
exemplo, instalação de guardrail, condução de águas pluviais no leito carroçável, plantação de 
gramas ou outra vegetação, visando conter o assoreamento na área lateral do aterro, do Ver. 
Edney Campos dos Santos e outros; 063 – Determinar à Interventora da Santa Casa de 
Misericórdia Frederico Ozanan o encaminhamento dos documentos lícitos e idôneos que 
relaciona em nove itens, amparados pelo Decreto Nº 2.908/13, para comprovação dos fatos 
relativos ao repasse e aplicação de recursos financeiros que a tornou uma extensão da 
Administração Pública, portanto, sujeita aos impositivos da Lei 8.666/93 e Lei 4.320/64, do Ver. 
Francisco Marcelo de Morais Corrêa – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 141 – Utilizar o recurso da Emenda de autoria do 
Deputado Federal Márcio Alvino, no valor de R$ 690.900,00, para implantar, na Vila Ademar, 
bem como na Rua Frederico Ozanan, os respectivos sistemas de drenagem pluvial e 
pavimentação necessária, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros; 142 – Interceder junto à 
Empresa Júlio Simões, objetivando a implantação de um ponto de parada de ônibus, no sentido 
Mogi-Salesópolis, na Avenida Prefeito Antonio Camargo Primo, próximo ao cruzamento com a 
Rua Vereador João Freire de Almeida e ao ponto comercial – Parada das Andorinhas; 143 – 
Interceder junto à Secretária Municipal de Educação e às demais Secretarias Municipais 
necessárias à solução do problema relativo à troca quinzenal de Professores no 1º Ano, período 
da tarde, da EMEF Mestra Henriqueta, bem como nas demais salas que o fato se repete, para 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 30 de Maio de 2016                                               FL. 2 
 

 
 

uma decisão urgente e definitiva, seja convocando Professores aprovados em concurso público 
ou realizando novo concurso, ou ainda realizando deslocamento de Professores entre as 
unidades escolares para evitar a troca quinzenal em qualquer turma, especialmente, nas salas 
iniciais do ensino fundamental, ambas do Ver. Sérgio dos Santos; 144 – Estudar e transformar 
em Projeto de Lei, o Anteprojeto que encaminha em anexo, dispondo sobre a obrigatoriedade 
de aplicação do teste de glicemia na rede pública e privada de saúde da Estância Turística de 
Salesópolis, em crianças de zero a sete anos incompletos; 145 – Estudar e transformar em 
Projeto de Lei, o Anteprojeto que encaminha em anexo, dispondo sobre o atendimento 
diferenciado para portadores de diabetes na rede municipal de saúde da Estância Turística de 
Salesópolisa;  e 146/16 – Determinar às Secretarias Municipais de Educação e de Obras, a 
imediata reformar do telhado do prédio onde funciona a Educação Infantil, na EMEF Professora 
Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, Bairro Fartura, assim como a manutenção ou troca de 
toda fiação elétrica e melhoria no acesso dos alunos das salas de aula até o pátio da escola, 
todas do Ver. Paulo Arouca Sobreira – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente. Terminada a 

leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. 

FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA usou da palavra a partir de 09min55s da 

gravação. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA a partir de 17min02s da gravação. O VER. 

EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 22min07s da gravação. O VER. BENEDITO 

LÉLIS RENÓ a partir de 28min13s 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 35min12s 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 35min26s da gravação. O SR. PRESIDENTE usou da palavra, a partir de 
47min36s da gravação, informando ao último orador que, com relação ao guardrail do Bairro 
Fartura, ele também já apresentou proposição nesta Casa de Leis e levou até o local, o Sr. 
Antonildes, um dos responsáveis pelo Setor de Obras da Municipalidade, mas, ainda não foram 
tomadas providências, comprovando que não é o braço direito do Sr. Prefeito, conforme 

mencionado. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 48min09s da 
gravação. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 55min45s da 
gravação. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA de sua própria mesa, usou da palavra a partir 
de 01h11min19s da gravação, requerendo um minuto de silêncio pelo passamento dos irmãos 
Hermes e José Marfil Sanches, tradicionais comerciantes desta cidade, sepultados, 
respectivamente, no sábado e domingo que antecederam esta sessão, ou seja, dias vinte e oito 
e vinte e nove de maio. Referido requerimento foi de imediato deferido pelo Sr. Presidente e, 

ato contínuo, prosseguiu com a ordem de inscrição, concedendo a palavra ao VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS, a partir de 01h12min49s da gravação. O SR. PRESIDENTE usou da 
palavra a partir de 01h18min56s da gravação, comprometendo-se a falar com o Sr. Prefeito 
Municipal, no dia seguinte a esta sessão, sobre o desrespeito do Sr. Diretor Municipal de Obras 
para com esta Casa de Leis, enfatizando que não aceitará que ninguém denigra a imagem 
deste Legislativo. Ato contínuo, prosseguiu com a ordem de inscrição e concedeu a palavra ao 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, a partir de 01h19min17s da gravação.  Não havendo mais 

oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE, a partir de 01h29min45s da gravação, usou da palavra 
esclarecendo ao último orador que, atendendo seu pedido, convidaria o Sr. Diretor Municipal de 
Obras para uma reunião, a fim de prestar informações sobre as obras e também para se 
retratar junto à esta Casa de Leis e, 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, 
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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 30 de Maio de 2016. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
06 de Junho de 2016.   
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