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              ATA DA 19ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 13 de Junho de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos treze 
dias do mês de Junho do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Nona 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: 
PROJETO DE LEI Nº 014/16 (Dispõe sobre a Lei da Ficha Limpa Municipal, disciplina as 
nomeações para Cargos em Comissão e de Provimento Efetivo no âmbito dos órgãos do Poder 
Executivo e Legislativo no Município, e dá providências), do Ver. Edney Campos dos Santos e 
outros – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 154 – Determinar ao Diretor Municipal 
de Obras, vistoriar a estrada que dá acesso ao Bairro da Capelinha e definir as medidas 
necessárias a serem adotadas para torná-la transitável, seja realizando o patrolamento, 
cascalhamento e/ou outras medidas, do Ver. Sérgio dos Santos; 155 – Adotar as providências 
necessárias em frente a Igreja São Sebastião, localizada na Rua São Sebastião, Bairro Fartura, 
onde, há mais de dois anos, a calçada está interditada, devido a queda de um barranco,  
causando transtornos aos moradores e demais pessoas que circulam por ali, conforme foto que 
segue anexa; 156 – Colocar um bico de luz próximo ao Nº 3.900, no Km Três da Estrada da 
Usina, ambas dos Vers. Mário Barbosa  Pinto e Francisco Marcelo de Morais Corrêa; e 157/16 
– Determinar à Secretaria Municipal de Educação, adotar as providências necessárias, ainda 
que sejam força-tarefa semanal ou revezamento de funcionário entre as escolas, para manter a 
EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, em condições de higiene e limpeza 
para toda comunidade escolar, em especial, os banheiros que são de uso diário e requerem 
maior atenção para evitar problemas de saúde, do Ver. Sérgio dos Santos – desps: Encaminhe-
se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, referente ao mês de Maio/2016 – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; CONVITES: da EMEF Mestra Henriqueta – para a Festa Junina que se realizará no 
próximo dia dezoito, a partir das dezoito horas, naquela unidade escolar; da Escola Superior de 
Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo – para a Formatura do PM Salesopolense, 
André Luis Candelária (condecorado, no dia 12 de Junho de 2016, com a Medalha Parceiro da 
Estância Turística de Salesópolis), que se realizará no próximo dia vinte e quatro de junho, às 
dez horas, no Sambódromo Anhembi, em São Paulo – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. 

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

VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS usou da palavra a partir de 09min06s da gravação. O 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 12min40s 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 15min39s da gravação e, conforme livro de 

inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. DEISE APARECIDA 
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CORRÊA DUQUE usou da palavra a partir de 15min55s da gravação. A VERª. SANDRA 

REGINA DE ASSIS  a partir de 22min39s da gravação. O SR. PRESIDENTE a partir de 
35min01s da gravação, respondeu à última oradora que ele mesmo e o Nobre Par Benedito 
Lélis Renó já fizeram documentos solicitando ao Sr. Prefeito Municipal cobrar medidas do DER 
– Departamento de Estradas e Rodagem para as proximidades da Escola Municipal do Bairro 
Nhá Luz e, como não surtiu efeito, pretende enviar ofício, diretamente desta Casa de Leis, ao 
Engenheiro do DER, reiterando a cobrança de providências. Prosseguindo com a ordem de 

inscrição, concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir de 35min32s 

da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 46min13s da gravação. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 51min20s da gravação.  Não havendo mais oradores 

inscritos, o SR. PRESIDENTE a partir de 01h06min58s da gravação usou da palavra e 
parabenizou todos os eventos que aconteceram no município no final de semana, agradeceu os 
Nobres Pares que compareceram às Comemorações do Dia do Pracinha Salesopolense. Disse 
que encaminhará ofício de agradecimento pela presença, ao Deputado Estadual Estevam 
Galvão de Oliveira, que sempre prestigia essa solenidade e também sempre ajuda este 
município. Agradeceu o empenho dos funcionários da Câmara Municipal para que tudo 
ocorresse com brilhantismo, desde o Motorista Rodrigo e Ariane, ambos terceirizados, bem 
como as funcionárias Arlete e Elisabete. Reportando-se ao ato de vandalismo  em um dos 
chafarizes desta cidade (colocação de sabão que gerou muita espuma), enfatizando que, seja 
rico ou pobre, todos são iguais e, em fazendo coisas erradas, o autor deve ser punido, portanto, 
se esta Casa de Leis souber de alguma coisa, não deixará de denunciar. Reiterou o convite da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócios e 
Regularização Fundiária,  já lido na sessão anterior, para a Audiência Pública sobre o PDUI – 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, que 
aconteceria no dia seguinte a esta sessão, nesta Casa de Leis, às dezenove horas. Informou 
que, atendendo o Requerimento Nº 069/16, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira, foi 
agendada, para às quinze horas do próximo dia vinte de junho, segunda-feira, também nesta 
Casa de Leis, a reunião com o Presidente da Fundação Patrimônio Histórico da Energia e 
Saneamento e Coordenadora do Núcleo de Salesópolis (para esclarecimento acerca da 
possibilidade do fechamento da Usina Parque desta cidade e orientações sobre medidas que 
poderão ser adotadas para evitá-lo). 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 13 de Junho de 2016. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
20 de Junho de 2016.   
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